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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác y tế trường học  

năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo 

           

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 

12/5/2016 của Bộ Y tế-Bộ giáo dục và đào tạo quy định về công tác Y tế trường 

học; 

Thực hiện kế hoạch số 1956/KHLN- SYT- SGDĐT ngày 11/9/2019 của Sở 

Y tế và Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc phối hợp thực hiện công tác y tế 

trường học năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo. Ban chỉ đạo chăm sóc 

sức khỏe nhân dân huyện Vũ Quang xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho học 

sinh  năm học 2020-2021cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu. 

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

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 (gọi chung là trường học). 

2. Tăng cường kiến thức phòng chống bệnh, tật học đường góp phần giảm 

tỷ lệ mắc, kiểm soát và hạn chế một số yếu tố và nguy cơ bệnh tật học đường phổ 

biến hiện nay tạo điều kiện cho học sinh phát triển về thể chất và tinh thần. 

3. Đáp ứng kịp thời các biện pháp trợ giúp, chăm sóc y tế đối với học sinh, 

bị tai nạn, thương tích, bạo lực học đường và các cấp cứu thường gặp trong các 

trường học trên địa bàn. 

II. Chỉ tiêu. 

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

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

đường. 

 2. 100% trường học trên địa bàn khám sức khỏe định kỳ hàng năm (đối với 

trường mầm non khám 02 lần/năm) 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 huyện được giám sát các yếu tố, điều 

kiện vệ sinh trường học; 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 90% học sinh tiểu học và trẻ trừ 24-60 tháng được uống thuốc tẩy 

giun theo chương trình. 

6. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% trường học vùng Thị trấn khống chế tỷ  



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

các trường vùng nông thôn có tỷ lệ học sinh suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 

13,3% (trẻ Mầm non dưới 5%), tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD thể nhẹ cân dưới 

7,9% (trẻ Mầm non dưới 4%). 

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

cứu; có phòng y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định. Trên 90% 

trường học có tổ chức mạng lưới cấp cứu, 100% các thành viên mạng lưới sơ cấp 

được huấn luyện sơ cấp cứu. 

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

chuẩn kỹ thuật quốc gia do bộ y tế ban hành. 

III.  NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG. 

1. Kiện toàn và nâng cao chất lượng của ban chỉ đạo liên ngành về công tác 

Y tế trường học các cấp, tăng cường công tác phối kết hợp liên ngành Y tế - Giáo 

dục trong việc thực hiện công tác Y tế trường học. Tham mưu cho Ban chỉ đạo, 

UBND huyện về ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác Y tế trường 

học. 

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục làm thay đổ hành vi về vệ sinh 

cá nhân và vệ sinh môi trường tạo điều kiện cho học sinh phát triển về thể chất và 

tinh thần, có sức khỏe tốt để học tập; về quyền lợi học sinh về tham gia BHYT bắt 

buộc theo luật BHYT, phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích, bạo lực học 

đường, các bệnh tật phổ biến của học sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng 

chống HIV/AIDS, phòng chống thuốc lá trong các trường học.  

3.Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án y tế trong các trường học; 

bảo đảm an toàn thực phẩm; cái thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ, sữa học đường,  

xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; chăm sóc sức 

khỏe răng miệng, mắt học đường, bệnh giun sán, phòng chống cong vẹo cốt sống, 

tiêm chúng vắc xin phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, đảm 

bảo nước sạch vệ sinh môi trường.  

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

khỏe cho học sinh theo quy định. 

- Đảm bảo tất cả các trường học tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phân loại, 

quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định. 

- Các cơ sở y tế đủ điều kiện khám cho sức khỏe học sinh (Trạm y tế, phòng 

khám đa khoa trở lên) được các trường hợp đồng khám sức khỏe thực hiện đúng 

nội dung khám sức khỏe học sinh/trẻ em theo quy định thông tư 13/2016/TTLT-

BYT-BGDĐT và Thông tư 23/2017/TT-BYT ngày 15/5/2017 của Bộ y tế; 

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

dục và y tế; 

- Các số liệu về chiều cao học sinh lớp 12; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em phải 

được thu thập chính xác, khoa học. 

5. Củng cố điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu vệ sinh trường học. 

- Thực hiện kiểm tra đánh giá công tác vệ sinh môi trường, công trình vệ 

sinh, công trình nước sạch và lấy mẫu nước tại các cơ sở giáo dục theo quy định 

tại Thông tư 41/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ y tế; đo các yếu tố môi trường 

như: Vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bàn ghế, bảng,  phòng học tại các trường học; 



6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá điều kiện vệ sinh 

trường học, tình hình sức khỏe học sinh và việc thực hiện công tác Y tế trường 

học ở các cấp. 

- Ngành Y tế, Giáo dục phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện công tác y tế trường 

học tại các địa phương; 

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá, mẫu báo cáo, phần mềm quản lý dữ 

liệu công tác Y tế trường học, quản lý sức khỏe học sinh ở các cấp; đánh giá về 

điều kiện vệ sinh trường học, tình hình sức khỏe học sinh và thực hiện công tác 

YTTH ở các cấp để đề xuất các chính sách phù hợp; đồng thời đánh giá sơ kết, 

tổng kết, hoạch định phương hướng công tác y tế trường trong những năm và giai 

đoạn tiếp theo. 

7. Thành lập mạng lưới sơ cấp cứu trong các trường học; 100% mạng lưới 

được tập huấn sơ cấp cứu, bảo đảm xứ trí và sơ cấp cứu đúng cách các tai nạn cấp 

cứu thường gặp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND 

huyện xây dựng kế hoạch về thực hiện công tác Y tế học đường hàng năm hoặc 

giai đoạn. 

- Phối hợp với các phòng, ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, triển khai có hiệu 

quả kế hoạch công tác Y tế học đường trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các cơ sở Y tế tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, 

khám sức khỏe định kỳ, phòng chống dịch bệnh và các bệnh thường gặp cho học 

sinh tại nhà trường, đảm bảo công tác y tế phục vụ các kỳ thi. 

- Phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu 

mẫu công tác y tế trường học; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác Y tế trường 

học trên địa bàn; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại các trường có tổ chức bán trú cho học sinh; 

- Thường trực tổng hợp kết quả hoạt động y tế trường học để báo cáo UBND 

huyện, Sở y tế, Sở giáo dục và đào tạo.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Phối hợp với phòng Y tế tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác Y tế 

trường học trên địa bàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học đảm bảo 

theo quy định. 

- Chỉ đạo triển khai các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh 

(khám sức khỏe định kỳ, sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống các bệnh tật học 

đường. Chỉ đạo các trường học xây dựng các kế hoạch phối hợp với các đơn vị y 

tế trên địa bàn để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh, 

sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo hướng dẫn liên 

ngành số 11/SYT-SGDĐT-BHXH ngày 28/6/2019; 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh thông 

qua các hoạt động giảng dạy chính khóa, ngoại khóa, sắp xếp lịch học tập vui 

chơi, giải trí hợp lý, hợp vệ sinh, phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và giới tính. 



- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động Y tế 

trường học. 

- Chỉ đạo thành lập, củng cố, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm 

công tác sơ cấp cứu ban đầu tại các trường học. 

- Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện hàng năm xây dựng kế 

hoạch triển khai công tác Y tế và phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, xây 

dựng tiêu chí, bảng kiểm đánh giá về y tế trường học.  

Triển khai, tham gia nghiên cứu đánh giá về y tế trường học, phối hợp đánh 

giá, sơ kết, tổng kết, hoạch định phương hướng, cơ chế hối hợp thực hiện công tác 

YTTH hàng năm. 

3. Trung tâm Y tế huyện. 

- Phối hợp với các phòng, ngành tham mưu cho UBND huyện trong việc lập 

kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn. Tham gia công 

tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 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 ngành giáo dục tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 

nhân viên y tế trường học; thành viên mạng lưới sơ cấp cứu tại các cơ sở giáo 

dục; 

- Phối hợp tổng kết, đánh giá công tác y tế trường học trên địa bàn hàng năm; 

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

quy định về UBND huyện qua (phòng Y tế) và báo cáo theo quy định; 

- Là đầu mối thực hiện công tác Y tế trường học của ngành y tế; phối hợp với 

các trường học trên địa bàn và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động chăm 

sóc sức khỏe học sinh, phòng, chống dịch bệnh; triển khai các quy định bảo đảm 

an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học có tổ chức ăn bán trú; 

công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên tại các cơ sở 

giáo dục. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế, Trường học trên địa bàn tham mưu xây dựng và phê 

duyệt kế hoạch; kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học cấp xã; thực hiện 

công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT, 

hướng dẫn liên ngành sô 11/SYT-SGDĐT. 

- Huy động mỗi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường 

học theo quy định. 

5. Các trường học trên địa bàn. 

- Kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định của Thông 

tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ y tế, Giáo dục đào tạo 

quy định về công tác y tế trường học. 

- Ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe học sinh với Trạm y tế xã, thị trấn hoặc cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên; báo đảm các 

điều kiện về phòng y tế theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-

BGDĐT ngày 12/5/2016. 

- Phối hợp với trạm Y tế triển khai các chương trình y tế; truyền thông giáo 

dục sức khỏe phù hợp với lứa tuổi học sinh. 



- Trong trường hợp có quy hoạch, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa trường 

học, mua sắm trang thiết bị y tế, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, thuốc trang thiết 

bị y tế phải thực hiện hoặc tham mưu với cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo 

quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

- Hỗ trợ cán bộ Y tế trường học của trạm y tế ghi chép cập nhật sổ theo dõi 

sức khỏe học sinh, cập nhật sau khi có kết quả khám sức khỏe định kỳ cho học 

sinh của các cơ sở y tế và tổ chức đo chiều cao, cân nặng, nghi biểu đồ tăng 

trưởng, theo dõi sự phát triển thể lực, theo dõi chỉ số cơ thể (BMI) cho trẻ theo 

đúng quy định đối với từng độ tuổi đã phối hợp với cơ sở y tế (đối với GDMN). 

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

giám hộ sau khi có kết luận khám sức khỏe của đơn vị y tế; 

- Thành lập mạng lưới sơ cấp cứu trong trường học, phối hợp với các cơ sở y 

tế tổ chức đào tạo, hội thi, hội thảo nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho 

cán bộ, giáo viên và học sinh; 

- Đối với trường hợp học sinh bị tai nạn, thương tích thường gặp thì việc sơ 

cấp cứu ban đầu được thực hiện bởi cán bộ của cơ sở giáo dục đã được đào tạo. 

Trường hợp học sinh bị chấn thương nặng, quá khả năng sơ cấp cứu ban đầu của 

cán bộ nhà trường thì gọi điện đến trạm y tế để hỗ trợ đưa học sinh về trạm y tế. 

Đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (như đau bụng, sốt cao, say nắng, 

say sóng...) các cơ sở giáo dục có trách nhiệm đưa học sinh đến trạm y tế để xử 

trí. 

- Lập và gửi bản đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo mẫu 

01a/BHYT kèm theo bản hợp đồng  ký với cơ sở y tế; danh sách học sinh tham 

gia bảo hiểm y tế theo mẫu 02/BHYT (mẫu được ban hành tại Công văn số 

59/BHXH-TCKT) trước ngày 31/10 như hàng năm để nhận kinh phí chi cho công 

tác khám sức khỏe; mua thuốc, vật tư y tế để phục vụ sơ, cấp cứu; mua sắm sữa 

chữa trang thiết bị y tế thông thường, tủ tài liệu, hồ sơ sổ sách, văn phòng phẩm 

trong công tác CSSKBĐ theo hướng dẫn liên ngành số 11/SYT-SGDĐT-BHXH 

ngày 28/6/2019. 

6. Các 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 hàng năm; 

- Phân công 01 cán bộ phụ trách chung công tác y tế trường học (thư ký) chịu 

trách nhiệm thống kê, tổng hợp báo cáo công tác YTTH; phân công mỗi trường 

học trên địa bàn có 01 cán bộ y tế phụ trách để theo dõi, thực hiện công tác y tế 

trường học và xứ lý những vấn đề phát sinh hàng ngày; 

- Thông báo số điện thoại cán bộ y tế phụ trách công tác y tế trường học tại 

các trường cho ban Giám hiệu nhà trường biết để liên hệ khi cần; 

- Ký hợp đồng CSSK học sinh; phối hợp với các trường trong việc bố trí 

phòng y tế, sắp xếp, mua sắm trang thiết bị; bảo quản và sử dụng phòng y tế; 

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

giám sát dịch bệnh, VSMT, ATVSTP, TNTT...kiểm tra, giám sát các điều kiện 

học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng 

rữa tay. Chủ động triển khai các biện pháp và chế độ vệ sinh phòng, chống dịch 



theo quy định tại Thông tư số 46/2010/TT-BYT và các hướng dẫn khác của cơ 

quan y tế; 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh bảo đảm đúng quy định 

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT và Thông tư số 23/2017/TT-

BYT ngày 15/5/2017 của Bộ Y tế; phát hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh 

răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh tật khác để xử trí, chuyển đến 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và áp dụng chế độ học tập, rèn luyện 

phù hợp với tình trạng sức khỏe; 

- Lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo 

dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh và các biễu mẫu theo quy định; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động y tế về Trung tâm y tế tuyến huyện 

trước ngày 30/5 hàng năm theo mãu báo cáo quy định tại phụ lục số 02 ban hành 

kèm theo Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT; báo cáo đột xuất theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý cấp trên. 

7. Nguồn kinh phí thực hiện. 

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

hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

- Kinh phí hỗ trợ của Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, 

đánh giá thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về Y tế và các chương trình 

khác. 

- Nguồn kinh phí trích từ Quỷ khám chữa bệnh BHYT của học sinh theo quy 

định hiện hành. 

- Nguồn tài trợ của các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước. 

- Nguồn hợp pháp khác (nếu có)./. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác y tế trường học năm học 2020-2021 

và những năm tiếp theo, yêu cầu lãnh đạo các phòng, ngành Y tế, Giáo dục, Trung 

tâm Y tế huyện, Hiệu trưởng các trường đóng trên địa bàn và các đơn vị liên quan 

căn cứ những nội dung trên chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác chăm sóc sức khỏe Y tế trường học trên địa bàn./. 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế; (báo cáo) 

- Sở GD&ĐT; 

- Chủ tịch các PCT UBND huyện (báo cáo); 

- Các Phòng GD&ĐT,Y tế; 

- BHXH huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; Trạm y tế; 

- BGH các trường MN,TH,THCS, THPT; 

- Lưu VT UBND. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 
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