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          Số:         /SYT-NVY     

V/v triển khai Chương trình  

Nha học đường 

                    

         An Giang, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

 

 

 

                       Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 

Căn cứ Quyết định số 5628/QĐ/BYT ngày 09/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh  Răng Hàm Mặt và dự 

phòng bệnh Răng miệng, cộng đồng giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 1942/KH-SYT ngày 20/6/2022 của Sở Y tế về Nha học 

đường tỉnh An Giang năm 2022;  

Căn cứ Thông báo số 1943/TB-SYT ngày 20/6/2022 của Sở Y tế về việc phân 

bổ kinh phí năm Chương trình Nha học đường; 

Căn cứ công văn số 01/BV-RHM ngày 04/7/2022 của Bệnh viện Mắt-TMH-RHM 

An Giang về việc Hướng dẫn triển khai Chương trình Nha học đường năm học 2022-2023. 

Nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc răng miệng và tăng cường các biện pháp 

dự phòng - điều trị bệnh răng miệng cho học sinh tiểu học trong thời gian tới, Sở Y tế 

đề nghị các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng triển khai ngay các 

nội dung của Chương trình Nha học đường, đặc biệt là hai nội dung chính sau đây: 

Nội dung 1: Trong khi chờ tài liệu mới về giáo dục sức khỏe răng miệng, các 

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn các trường học 

triển khai theo các tài liệu trước đây, chú trọng các phương pháp vệ sinh răng miệng. 

Nội dung 2: Tiến hành mua, phân phối NaF về cho các trường học và hướng 

dẫn cán bộ phụ trách y tế trường học cho học sinh súc miệng bằng NaF 0,2% hàng 

tuần. Các đơn vị đã phân phối và hướng dẫn các trường thì tiến hành kiểm tra, giám sát 

để đảm bảo 100% trường tiểu học triển khai cho học sinh súc miệng với NaF 0,2% 

hàng tuần và 100% học sinh tiểu học được súc miệng với NaF 0,2% hàng tuần. Trường 

hợp NaF không trúng thầu, các đơn vị có thể mua sắm trực tiếp theo đúng qui định. 

Sở Y tế sẽ phối hợp Sở Giáo dục – Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra công tác 

Nha học đường trong quí IV/2022, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- BV Mắt-TMH-RHM; 

- TT KSBT tỉnh;  

- Lưu: VT, NVY. 
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   Trần Quang Hiền 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHĐ 
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