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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt các tài liệu “Chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa  

cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở” thuộc Dự án “Mắt sáng học hay” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2560/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-BGDĐT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Giáo dục 

và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án “Mắt sáng học hay” do Quỹ Fred Hollows viện trợ 

không hoàn lại; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt các tài liệu chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa cho học sinh 

tiểu học và trung học cơ sở thuộc Dự án “Mắt sáng học hay”, gồm 04 tài liệu cụ thể sau: 

1. Chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa: tài liệu dùng cho học sinh tiểu học. 

2. Chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa: tài liệu dùng cho giáo viên tiểu học. 

3. Chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa: tài liệu dùng cho học sinh trung học cơ sở. 

4. Chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa: tài liệu dùng cho giáo viên trung học cơ sở. 

Các tài liệu này được sử dụng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ 

trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các 

tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Bộ Y tế (Cục: QLMTYT, YTDP); 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ GDTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

   

  

 
Nguyễn Hữu Độ 

  


		Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 024.38693712 - Fax: 024.38693712 - Email: cuccntt@moet.gov.vn
	2020-04-28T17:26:17+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Thanh Đề<ntde@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 024.38693712 - Fax: 024.38693712 - Email: cuccntt@moet.gov.vn
	2020-04-29T13:32:54+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Hữu Độ<nhdo@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-04T14:46:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-04T14:46:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-04T14:46:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-04T14:46:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




