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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN YÊN ĐỊNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-UBND                               Yên Định, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác Y tế học đường năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy 

định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực 

học đường; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 

của Bộ Y tế  và Bộ Giáo dục &Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; 

Căn cứ Chương trình số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y 

tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp baỏ vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe 

trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân, giai đoạn 2012-2020; 

Thực hiện Kế hoạch số: 2767/KHLN-SYT-SGĐT ngày 28 tháng 8 năm 2020 

của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về Phối hợp thực hiện công 

tác y tế trường học năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo; 

 Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phát triển thể lực cho 

học sinh góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn 

huyện. UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Y tế học đường năm 

học 2020 - 2021 trên địa bàn huyện Yên Định cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Nâng cao năng lực thực hiện công tác Y tế trường học, bảo đảm công tác 

chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh và an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo 

viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa 

bàn huyện Yên Định (sau đây gọi chung là trường học). 

2. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh, phát hiện 

sớm điều trị kịp thời và phòng các bệnh thường gặp cho học sinh như: Cận thị, giun 

sán, cong vẹo cột sống, bệnh về răng miệng ...và xây dựng trường học an toàn, 

giảm tỷ lệ thương tích trong trường học. 

3. Thực hiện việc giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và các 

cơ sở giáo dục để xử lý kịp thời, triệt để. Kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ 

sinh thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học và các cơ sở 

giáo dục. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-13-2016-ttlt-byt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-y-te-truong-hoc-295062.aspx
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4. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong trường 

học, công tác phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống 

dịch an toàn vệ sinh thực phẩm... 

5. Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh trường học, thực hiện tốt công tác y 

tế học đường. 

II. CHỈ TIÊU 

1. 100% học sinh và giáo viên các trường học được truyền thông, tiếp cận 

các biện pháp phòng chống bệnh, tật và phòng chống dịch trong trường học. 

2. 100% trường học tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm (đối với 

trường mầm non khám 2 lần/năm vào đầu học kỳ I và học kỳ II hàng năm, các 

trường phổ thông 1 lần/năm vào đầu học kỳ I hàng năm); trên 90% học sinh các 

trường được khám, tư vấn sức khỏe và có hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe; 100% 

trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình. 

3. Trên 80% trường học trên địa bàn toàn huyện được giám sát các yếu tố, 

điều kiện vệ sinh trường học, nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường học tập cho học 

sinh; trên 50% trường học được đo các yếu tố môi trường như: vi khí hậu, ánh 

sáng, tiếng ồn, bàn ghế, bảng, phòng học. 

4. 100% cán bộ phụ trách công tác Y tế trường học của ngành Y tế, ngành 

giáo dục được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về công tác Y tế 

trường học. 

5. Trên 95% học sinh tiểu học và trẻ 24-60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy 

giun theo chương trình( trẻ từ 24-60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun 2 lần/năm), 

đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai uống thuốc. 

6. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% trường học tại các xã khống chế tỷ lệ 

thừa cân, béo phì của học sinh dưới 5%(riêng trẻ mầm non dưới 2%); 100% các 

trường có tỷ lệ học sinh suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 20%; tỷ lệ trẻ em bị suy 

dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10%(trẻ mầm non dưới 4%). 

7. 100% trường học có trang bị túi cứu thương, phương tiện phục vụ sơ cấp 

cứu; có phòng y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo quy định. Trên 

90% trường học tổ chức mạng lưới sơ cấp cứu; 100% các thành viên mạng lưới sơ 

cấp cứu được huấn luyền về sơ cấp cứu. 

8. 100% trường học bảo đảm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt theo quy 

định chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Củng cố và kiện toàn nâng cao chất lượng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe 

cho học sinh;  tăng cường sự phối hợp liên ngành Y tế và các đơn vị có liên quan 
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trong việc thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng triển khai kế hoạch công 

tác y tế học đường năm 2020-2021. 

2. Tăng cường công tác truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân và 

vệ sinh môi trường; trách nhiệm và quyền lợi của học sinh đối với việc tham gia 

bảo hiểm y tế bắt buộc theo luật BHYT; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về  phòng, 

chống các bệnh/tật học đường, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, bạo lực 

học đường cho học sinh. 

3. Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu, các điều kiện 

cần thiết khác để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinh theo 

quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ, phân loại và quản lý sức 

khỏe cho học sinh theo quy định: Các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho 

học sinh được các trường học hợp đồng khám sức khỏe thực hiện đúng nội dung 

khám sức khỏe học sinh/trẻ em theo quy định của Thông tư sô 13/2016/TTLT-

BYT-BGDĐT và thông tư số 23/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế. 

- Hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh được lập và lưu trữ đầy đủ tại trường học 

và cơ sở y tế. Thông báo kết quả khám sức khỏe về cho cha mẹ học sinh qua sổ sức 

khỏe , phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong quản lý sức khỏe của 

học sinh thông báo các trường hợp mắc bệnh cho gia đình để phối hợp chuyển 

tuyến điều trị. 

5. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các trường học theo 

chuẩn:  Phòng học, các phòng chức năng, bàn ghế, bảng, đồ dùng trang thiết bị dạy 

và học; đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học, hệ thống cung cấp nước sạch 

và nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Tổ chức các hoạt động điều tra, đánh giá về công tác y tế học đường trong 

các trường học. 

7. Tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong 

trường học: bếp ăn bán trú, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, nước uống cho học 

sinh, các hàng, quán bán thực phẩm khu vực xung quanh các trường học.  

8. Thành lập mạng lưới sơ cấp cứu trong các trường học; 100% thành viên 

mạng lưới được tập huấn sơ cấp cứu, bảo đảm xử trí và sơ cấp cứu đúng cách các 

tai nạn thương tích thường gặp 
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9. Đưa công tác y tế trường học vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm của 

các cơ sở giáo dục và các cấp quản lý giáo dục. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Trung tâm Y tế huyện. 

- Chủ trì và phối hợp với Phòng giáp dục và Đào tạo huyện tham mưu cho 

UBND huyện trong việc lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác y tế 

trường học trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế trường học; hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ 

cho nhân viên y tế trường học; hướng dẫn triển khai quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức 

khỏe học sinh, thực hiện kiểm tra sức khỏe học sinh vào đầu năm học, truyền thông 

giáo dục sức khỏe theo quy định. Xây dựng, triển khai các kế hoạch tuyên truyền, 

bồi dưỡng, chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các điều kiện vệ sinh trường học, vệ sinh môi 

trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, quản lý sức khỏe học sinh và các nội 

dung công tác y tế trường học khác theo phân cấp. 

- Thực hiện việc thống kê, báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học theo 

quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện lập kế 

hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn huyện. 

- Đôc đốc, giám sát, kiểm tra các trường học trong việc thực hiện các nội 

dung về công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện trong công tác đào tạo, tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế trường học. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện hằng năm tiến hành tổng kết, đánh giá 

công tác y tế trường học trên địa bàn. 

- Tuyên truyền vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế; hướng dẫn và phối 

hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh trong 

việc thực hiện bảo hiểm y tế; 

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện đảm bảo quyền lợi cho học 

sinh tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí chăm sóc sức 

khỏe ban đầu cho học sinh tại các cơ sở giáo dục, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các 

cơ sở giáo dục sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các 

trường học. 
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3. UBND các xã, thị trấn. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 

Trạm y tế, các trường học tổ chức thực hiện kế hoạch về hoạt động y tế trường học 

của địa phương; chủ động đầu tư kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất bảo đảm 

tổ chức thực hiện tốt công tác y tế trường học trên địa bàn. 

- Bổ sung nhiệm vụ về y tế trường học cho Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe 

nhân dân của đơn vị. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo 

theo chức năng nhiệm vụ. 

- Huy động các nguồn lực, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện môi trường, 

điều kiện học tập, điều kiện chăm sóc sức khỏe trong các trường học trên địa bàn 

theo quy định. 

- Trong quy hoạch, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường học, mua sắm trang 

thiết bị, đồ dùng học tập, trang thiết bị y tế, căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành để phê duyệt và chỉ đạo thực hiện. 

4. Các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS; THCS, THPT, TT 

GDTX - GDNN trên địa bàn huyện: 

- Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh; đảm bảo các điều kiện về 

phòng y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. 

- Phối hợp với Trạm y tế triển khai các chương trình y tế, truyền thông giáo 

dục sức khỏe cho học sinh. 

- Phối hợp với các đơn vị y tế ký kết hợp đồng chăm sóc sức khỏe cho học 

sinh để xây dựng Kế hoạch hoạt động y tế trường học( đối với các trường học 

không có nhân viên y tế). 

- Gửi thông báo tình hình sức khỏe học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

sau khi có kết luận khám sức khỏe của đơn vị y tế. 

- Bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc cho nhân viên y tế trường 

học thực hiện nhiệm vụ. 

- Đề xuất với UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo để bảo đảm nhân 

lực thực hiện công tác y tế trường học, đối với các trường không có biên chế cán bộ 

y tế trường học phải phân công nhiệm vụ cho cán bộ kiêm nhiệm và có kế hoạch 

phối hợp với Trạm Y tế xã tại địa bàn để triển khai nhiệm vụ. 

5. Trạm y tế xã, thị trấn: 

- Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học cấp xã. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học trong kế hoạch hoạt động 

chung của Trạm y tế xã hàng năm. 



 

6 

 

- Phân công cán bộ theo dõi công tác y tế trường học, hỗ trợ chuyên môn kỹ 

thuật để thực hiện quy định tại Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-

BGDĐT. 

- Cử cán bộ giám sát định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động y tế trường học. 

Giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp 

nước uống, xà phòng rửa tay.  

- Thực hiện việc thống kê, báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học về 

Trung tâm y tế huyện trước ngày 30/5 hàng năm theo mẫu báo cáo quy định tại phụ 

lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT; báo cáo 

đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. 

V. KINH PHÍ 

1. Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo 

hàng năm của ngành y tế, giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách hiện hành 

được phân bổ hàng năm và kinh phí bổ sung có mục tiêu theo quy định ( nếu có). 

2. Nguồn kinh phí từ quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh được trích 

chuyển từ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh theo quy định hiện 

hành. 

3. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ nguồn xã 

hội hóa cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. 

4. Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có). 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, 

Hiệu trưởng các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện triển khai thực hiện 

tốt nội dung kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                     TM. UBND HUYỆN 

- Sở Y tế Thanh Hóa (để B/c);                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

- TT Huyện ủy (để B/c);                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH  

- TT HĐND huyện ( để B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học, CSGD trên địa bàn huyện;                                   

- Lưu: VP, TTYT. 

   

          Lê Xuân Thành  
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