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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
----------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 25/CT.UBT

TX. Vĩnh Long, ngày 23 tháng 8 năm 1994

CHỈ THỊ
Đẩy mạnh công tác Nha học đường.

Trong những năm qua ngành y tế và giáo dục đã kết hợp tổ chức thực hiện công tác nha học đường ở khắp các huyện, thị trong tỉnh. Tuy nhiên phong trào chưa phát triển rộng khắp ở các trường học, công tác kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên nên hoạt động nha học đường trong các trường cấp I trong tỉnh còn nhiều hạn chế. Đến nay chỉ còn thị xã Vĩnh Long và thị trấn Trà Ôn hoạt động tốt, từ đó ảnh hưởng không tốt đến việc bảo vệ và chăm sóc răng, miệng cho học sinh nhất là học sinh vùng nông thôn.
Để thực hiện tốt Thông tư liên Bộ số 23/TT.LB ngày 21/10/1987 giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục quy định về nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác nha học đường, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1/ Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và các ngành có liên quan tổ chức tổng kết công tác nha học đường từ năm 1979 đến nay, qua đó phát huy đúng mức những nơi làm tốt; duy trì được phong trào, đồng thời có kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những nơi yếu kém và đề ra biện pháp khắc phục.
- Xây dựng phương hướng nhiệm vụ của công tác nha học đường từ nay đến năm 2000. Trước mắt củng cố lại các trường đã có tổ chức Nha học đường, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với các cơ sở này.
- Đưa chương trình giáo dục nha học đường vào chính khoá theo đúng tinh thần Thông tư Liên bộ Y tế - Giáo dục số 23/TT.LB ngày 21/10/1987.
- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện theo hệ thống chuyên ngành.
2/ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt công tác này để đủ sức phòng và chống bệnh sâu răng cho học sinh.
Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ngành có chức năng thường xuyên phản ảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc để kịp thời chỉ đạo.
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