UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 464/SGDĐT-CTTT-GDCN

V/v điều chỉnh công tác phối hợp truyền
thông về Đề án 818 và khảo sát, đánh giá
tầm quan trọng của Canxi trong việc phòng,
chống loãng xương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 26
30 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học.
Ngày 12/01/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 50/SGDĐT-CTTT-GDCN
hướng dẫn các đơn vị quản lý giáo dục, các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học trên
địa bàn tỉnh phối hợp truyền thông về Đề án 818 và khảo sát, đánh giá tầm quan trọng của
Canxi trong việc phòng, chống loãng xương trên cơ sở Công văn số 07/DA ngày 06/01/2021
của Ban Quản lý Đề án, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình và Công văn số
2910/2020/CVĐ ngày 17/12/2020 của Công ty Cổ phần Dược thảo Á Âu về việc phối hợp
truyền thông về Đề án 818 về tầm quan trọng của Canxi đối với việc phòng, chống loãng
xương và các căn bệnh do thiếu hụt Canxi tới cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.
Tuy nhiên, qua thực tế phản ánh quá trình triển khai thực hiện tại một số cơ sở giáo
dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận thông tin về việc Công ty Cổ phần Dược thảo Á Âu
có hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tư vấn và bán sản phẩm tại các cơ sở giáo dục trong
quá trình thực hiện phối hợp truyền thông Đề án 818 không đúng theo nội dung hướng dẫn
của Công văn số 50/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 12/01/2021. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
- Tạm dừng phối hợp với Công ty Cổ phần Dược thảo Á Âu trong việc tổ chức hoạt
động truyền thông Đề án 818 và tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký khảo sát
về loãng xương, mật độ thiếu hụt Canxi để phòng, chống loãng xương, cao huyết áp, suy
thận…tại các cơ sở giáo dục.
- Chỉ tiếp tục phối hợp thực hiện các nội dung trên nếu Công ty Cổ phần Dược thảo Á
Âu thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phối hợp truyền thông Đề án 818 và khảo sát, đánh giá
tầm quan trọng của Canxi trong phòng chống loãng xương theo đúng các nội dung hướng dẫn
tại Công văn số 50/SGDĐT-CTTT-GDCN và có sự giám sát của đơn vị y tế địa phương.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa
bàn tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện. Nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở (đ/c Trần Tuấn
Dương, Trưởng phòng CTTT-GDCN, ĐT: 0962.855.655) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Y tế;
- Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VP, Phòng CTTT-GDCN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Xuân Quyết

