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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN 

Số 08/KH-THPTCVA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đại Lộc, ngày 23 tháng 9 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2022 – 2023. 

 

Thực hiện Công văn số 1883/SGDĐT-HSSVPC, ngày 12/9/2022 của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam “về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ y tế trường học 

năm học 2022-2023”. Nay trường THPT Chu Văn An xây dựng Kế hoạch thực 

hiện công tác này cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

 1. Số liệu  

          - Tổng số CB-GV-NV: 74 

- Tổng số lớp: 33 

            - Tổng số học sinh: 1300 HS 

Trong đó: Khối 10: 494 HS/12 lớp; Khối 11: 438 HS/11 lớp; Khối 12: 368 

HS/10 lớp. 

2. Những thuận lợi và khó khăn: 

a) Thuận lợi: 

  Trường có phòng y tế học đường, và được đầu tư mua sắm đầy đủ các dụng 

cụ, trang thiết bị y tế và cơ số thuốc đảm bảo theo quy định tại nhà trường. 

 Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo nhà trường và sự đồng 

thuận của cha mẹ học sinh. 

   Đội ngũ CB- GV- NV trẻ, nhiệt tình và năng động. 

b) Khó khăn:  

  Đời sống nhân dân còn khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên một số phụ 

huynh chưa thật sự quan tâm đúng mức về sức khỏe của con em. 

  Đặc biệt nhà trường không có Nhân viên y tế chuyên trách cơ hữu.   

  II. CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC 

1. Phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trong trường học 

a) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng 

với tình hình dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan có thẩm quyền và hướng 

dẫn của ngành Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19. Không chủ quan, 

lơi lỏng; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo dịch Covid-19 có thể diễn biến 

phức tạp để xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp đảm bảo an toàn sức khỏe 

cho CB-GV-NV và học sinh; sẵn sàng ứng phó với tác động tiêu cực của dịch 

ảnh hưởng đến nhà trường. 

b) Tăng cường công tác truyền thông, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm  

Y tế huyện Đại Lộc để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch tiêm chủng phòng dịch 
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Covid-19 cho đội ngũ và cho học sinh. 

c) Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh về những kiến thức, kỹ năng bảo vệ 

sức khỏe của bản thân, phòng chống dịch Covid-19, các loại dịch bệnh khác 

như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Sởi, Rubella, Cúm A, Đậu mùa khỉ,…và 

các bệnh không lây nhiễm trong trường học. 

d) Triển khai, sử dụng hiệu quả các tài liệu truyền thông nâng cao năng 

lực về phòng, chống dịch bệnh và công tác y tế trường học ban hành kèm theo 

Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 và Quyết định số 3822/QĐ- 

BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ GDĐT. Tăng cường trách nhiệm của các Tổ 

trưởng và Trưởng các bộ phận, đoàn thể trong việc chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ 

với Trạm y tế địa phương tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, theo dõi, phát 

hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh và có nguy cơ về sức khỏe 

của CB-GV-NV trong trường học. 

2. Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế trường học 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ cở 

giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025. Rà 

soát, tham mưu với cấp trên về bổ sung 01 Nhân viên y tế trường học chuyên 

trách theo quy định. 

- Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ cho đội ngũ nhân viên y tế trường học (chuyên trách và kiêm nhiệm) theo 

Chương trình bồi dưỡng do Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Y tế ban hành. Tham gia 

tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về công tác y tế trường học, phòng chống 

dịch bệnh, các bệnh không lây nhiễm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

trong nhà trường. 

3. Tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác y tế trường 

học 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 4659/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2021 

của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình Sức khỏe học đường 

giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 945/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2022 của Bộ 

GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các cơ 

sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021- 2025 theo 

Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế 

hoạch số 716/KH-BGDĐT ngày 28/6/2022 của Bộ GDĐT về thông tin, tuyên 

truyền Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

2442/KH-UBND ngày 21/4/2022 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về 

Thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 4436/KH-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về Thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục 

mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/1/2019 
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của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý 

và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, HSSV để nâng cao sức khỏe, dự 

phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 

hen phế quản giai đoạn 2018-2025. 

- Chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện Đại Lộc tăng 

cường hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, 

bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh trong nhà 

trường học, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT. 

            III. ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC BẢO VỆ, CHĂM SÓC 

TRẺ EM 

1. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT, ngày 12/10/2018 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền 

địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định về 

an toàn thực phẩm. 

2. Bảo đảm môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tăng cường 

công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng việc giữ 

gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; xây dựng, hướng dẫn sử dụng và bảo 

quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học; bảo đảm đủ 

nước uống cho học sinh, nước sinh hoạt và điều kiện nhà vệ sinh trong trường 

học. 

3. Triển khai thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2022 

ban hành Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 

2022-2025; 

4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục, truyền thông về dân số, giáo 

dục giới tính, sức khỏe sinh sản; phòng chống tác hại của ma túy, thuốc lá và đồ 

uống có cồn. Triển khai tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng chống ma túy 

và phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định 

số 1751/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2022 của Bộ GDĐT. 

5. Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước 

- Triển khai thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2021 quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn 

thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT 

ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn 

thương tích trong các trường phổ thông. 

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang 

bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, học 

sinh trong nhà trường. Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào học bơi an 

toàn, phòng, chống đuối nước, đặc biệt trước khi học sinh nghỉ hè. Chỉ đạo thực 

hiện hiệu quả Tài liệu hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước học sinh và 

các tài liệu truyền thông ban hành theo Quyết định số 4704/QĐ-BGDĐT ngày 

20/12/2022 của Bộ GDĐT. 

- Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
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vụ về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, học sinh cho đội ngũ 

cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế trường học; tham gia bồi dưỡng cấp chứng chỉ 

dạy bơi an toàn cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo  

dục; Đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương và Ban đại diện 

cha mẹ học sinh trong việc triển khai, kiểm soát tình hình tai nạn thương tích, 

đuối nước ở học sinh. 

6. Triển khai thực hiện Quyết định 1254/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2021 

của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động quốc gia 

vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Giáo dục” và các tài liệu hướng dẫn 

thực hiện quyền trẻ em trong nhà trường. 

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Tổ trưởng, Trưởng các bộ phận có trách 

nhiệm tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác y tế trường học 

năm học 2022-2023; Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ đến từng 

thành viên trong Tổ, bộ phận, đoàn thể và học sinh toàn trường để thực hiện. 

2. Chú trọng công tác tham mưu, đề xuất đối với lãnh đạo Sở, Huyện và 

phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Y tế địa phương cùng như Hội cha mẹ học 

sinh để thực hiện tốt công tác này. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Thường xuyên cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn bản 

quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về công tác y tế trường học của các 

cấp. 

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình thực hiện công tác y tế 

trường học; Đặc biệt, báo cáo đột xuất khi được yêu cầu để kịp thời phối hợp 

xử lý.  

    Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ y tế trường học năm học 2022 – 

2023 của trường THPT Chu Văn An. Đề nghị các Tổ, bộ phận, đoàn thể và cá 

nhân liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện ./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở GD ĐT Quảng Nam (để báo cáo); 

- BGH nhà trường (để chỉ đạo); 

- Các Tổ, bộ phận, đoàn thể (để thực hiện); 

- Lưu VT, VP, Y tế. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Ngô Văn Ái 

 


