
 

 

 
KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học 

năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo 

 

 

         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 quyết định số 1660/QĐ - TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021- 2025; 

          Căn cứ thông tư số 13/2016/ TTLT- BGDĐT- BYT ngày 12 tháng 5 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ trưởng Bộ Y tế  quy định công tác 

Y tế trường học. 

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh các cấp trên địa bàn 

huyện Hậu Lộc. UBND huyện Hậu Lộc xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Y tế 

trường học năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau: 

1.Mục tiêu chung: 

 Tăng cường bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh trong các cơ sở 

giáo dục Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Đảm bảo cho học sinh được phát 

triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí thức, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và nâng 

cao sức khỏe của học sinh. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức và tham gia có hiệu 

quả của học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ công chức, viên chức nghành Giáo 

dục, ngành Y tế, trong giáo dục về vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của học sinh 

đối với việc tham gia BHYT. Trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh. 

- Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh tập trung ưu tiên 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là phòng, chống dịch COVID-19, 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 

 

          Sô:         /KH - UBND     
                                                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc 

            

              Hậu Lộc, ngày     tháng 9  năm 2022 

 



khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm các bệnh như: Răng, miệng, mắt, gù, vẹo cột 

sống, phòng chống giun sán, phòng chống HIV/AIDS, cải thiện dinh dưỡng, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống tai nạn thương tích, thực hiện BHYT 

bắt buộc theo quy định. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá điều kiện vệ sinh trường 

học, tình hình sức khỏe của học sinh về việc thực hiện Y tế trường học ở các cấp. 

- Củng cố và đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Y tế 

trường học, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu vệ sinh trường học.  

3. Nội dung thực hiện: 

3.1: Thành lập đoàn kiểm tra gồm các đơn vị: 

 - Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc 

 - Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hậu Lộc 

 - Trưởng trạm Y tế các xã 

3.2: Nội dung kiểm tra: 

- Thực hiện thông tư số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 12/5 /2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ y tế quy định các nội dung đánh giá công tác y tế 

trường học theo nội dung sau: 

1. Bảo đảm các điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ 

chơi trong trường học. 

2. Bảo đảm các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong 

trường học. 

3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm. 

4. Bảo đảm môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã 

hội trong trường học, liên kết cộng đồng. 

5. Bảo đảm các điều kiện về phòng Y tế, nhân viên Y tế trường học. 

6. Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh. 

7. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe. 

8. Thống kê báo cáo và đánh giá về công tác Y tế trường học. 

9. Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, công tác phòng chống 

dịch COVID - 19 và công tác tiêm vắc xin COVID - 19. 

4. Thời gian thực hiện: 

 -  Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 25/9/2022: Xây dựng và triển khai kế hoạch; 

 - Từ ngày 04/10/2022 đến 31/10/2022: thực hiện công tác kiểm tra tại các 

trường; (có lịch kèm theo). 

 - Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 05/11/2022: Tổng hợp kết quả kiểm tra báo 

cáo lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa, Trung tâm CDC tỉnh, UBND huyện. 



5. Phân công trách nhiệm: 

5.1: Trung tâm Y tế: 

 - Là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển 

khai kế hoạch, quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát hướng dẫn đề cương 

báo cáo và các nội dung kiểm tra công tác Y tế trường học. 

 - Theo dõi giám sát kết quả khắc phục các tồn tại của trường được kiểm tra, 

giám sát tham mưu đề xuất xử lý kịp thời. 

 - Tổng hợp số liệu, báo cáo UBND huyện và Trung tâm CDC tỉnh sau đợt 

kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

5.2: Phòng giáo dục và đào tạo huyện: 

 - Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch kiểm 

tra, giám sát. 

 - Phân công cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát công tác Y tế trường 

học năm học 2022 - 2023. 

5.3: Trạm Y tế xã: 

 - Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát các trường trên địa bàn xã. 

 - Theo dõi, giám sát kết quả khắc phục tồn tại sau kiểm tra trong phạm vi 

trạm Y tế xã phụ trách. 

5.4: Ban giám hiệu các  trường: 

 - Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, báo báo theo nội dung ( mục 3.2 nội dung kiểm tra 

theo kế hoạch). 

 - Bố trí phòng làm việc, cán bộ tiếp đoàn ( theo lịch), tạo điều kiện cho đoàn 

kiểm tra, giám sát hoàn thành nhiệm vụ. 

 Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Y tế trường học huyện Hậu 

Lộc năm học 2022 - 2023. UBND huyện Hậu Lộc đề nghị các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện./. 

  

Nơi nhận:                                                                                           KT. CHỦ TỊCH 

- TTYTDP tỉnh (b/c);                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT UBND huyện (b/c); 

- TTYT Hậu Lộc (p/h); 

- Phòng GD&ĐT huyện (p/h); 

- Các Trường học trên địa bàn huyện (t/h);                                    

- Các Trạm y tế xã, thị trấn (t/h);                                                              Vũ Thị Hà                                             

- Lưu: VT, VP. 
     

 

 

 



 


		havt.hauloc@thanhhoa.gov.vn
	2022-09-21T20:25:30+0700


		hauloc@thanhhoa.gov.vn
	2022-09-22T11:07:38+0700


		2022-09-22T11:07:51+0700


		2022-09-22T11:08:02+0700




