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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:
- Trưởng các phòng chức năng Sở GDĐT;
- Trưởng các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh.
Căn cứ Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 05/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy về việc phổ biến quán triệt và tuyên truyền Kế hoạch số 48-KH/TU và Kế hoạch số
49-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 20NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;
Tiếp theo kế hoạch số 107/KH-SGDĐT ngày 02/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số
21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Sở Giáo dục và
Đào tạo đề nghị thủ trường các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tổ chức phổ biến quán triệt và tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
trong việc thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XII) “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
trong tình hình mới”; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy về thực
hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới bằng nhiều hình thức, phù hợp với
điều kiện thực tế tại đơn vị.
2. Quan tâm, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cán
bộ, giáo viên, học sinh bằng các hoạt động thiết thực tại đơn vị; đưa các mục tiêu, chỉ
tiêu về y tế vào các hoạt động ảnh hưởng đến sức khỏe như: giáo dục môi trường, hoạt
động văn hóa, thể dục, thể thao,... vào chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm tại
đơn vị. Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách
có liên quan đến sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh; phát hiện,
chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.
3. Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp về công tác dân số.Thực hiện
lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt
động của đơn vị, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ tập trung vào kế hoạch hóa gia

đình sang dân số và phát triển. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa Gia đình – Nhà trường
– Xã hội, thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương
trong việc xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc an toàn, lành mạnh, nâng
cao sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và học
sinh.
4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua,
các cuộc vận động có nội dung, tiêu chí liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng
cao sức khỏe. Đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng
hoạt động giáo dục thể chất, tâm lý trong trường học; tăng cường các môn thể thao tự
chọn trong trường học và một số môn tập luyện ngoài nhà trường; phát triển mạnh mẽ
phong trào rèn luyện thân thể, giáo dục lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý
để nâng cao sức khỏe, tầm vóc và thể lực của người Việt Nam; chấn chỉnh và nâng cao
hiệu quả hoạt động công tác y tế học đường.
5. Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức đối với việc thực hiện
chính sách dân số trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác Bình đẳng giới, nêu cao
vai trò và vị thế của người phụ nữ trong xã hội và gia đình; giáo dục chuyển đổi hành
vi, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về lựa chọn giới tính khi sinh;
nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh
niên trong trường học.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Sở Y tế;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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