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V/v hướng dẫn thực hiện công tác
Y tế, Chữ thập đỏ và vệ sinh trường học
năm học 2018-2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc, CSGDMN NCL
Thực hiện Công văn số 1722/SGDĐT-CTTTPC ngày 20 tháng 9 năm 2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn công tác y tế, Chữ thập đỏ
và vệ sinh trường học năm học 2018-2019,
Phòng GDĐT Phú Giáo hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác y tế, Chữ thập
đỏ và vệ sinh trường học năm học 2018-2019, với những nội dung cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quan tâm giáo dục toàn diện cho trẻ em, học
sinh thành một công dân tốt, có trí tuệ, có lòng yêu nước, thương nòi, có ý thức công
dân toàn cầu, biết tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, biết tự rèn luyện thể lực và
giữ gìn vệ sinh môi trường.
2. Bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân
Huyện, Ủy ban nhân dân Huyện, Phòng GDĐT về lĩnh vực y tế trường học, công tác
phòng, chống tai nạn thương tích trong học sinh, chủ động xây dựng kế hoạch, phối
hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả
công tác y tế trường học.
3. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, bệnh học
đường đối với trẻ em. Tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong học
sinh trên địa bàn Huyện, phấn đấu 100% số học sinh tham gia BHYT.
4. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, thân
thiện,phòng, tránh tai nạn thương tích; đảm bảo điều kiện hoạt động cho công tác y tế
trường học trên địa bàn Huyện.
5. Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ
độc thực phẩm trong trường học; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác nước sạch,
tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khuôn viên và khu vực xung quanh
trường học; chú trọng việc xây dựng, sử dụng, bảo quản các công trình cấp nước,
công trình vệ sinh trong trường học; đảm bảo 100% các nhà vệ sinh trường học
sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên, học sinh.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Triển khai thực hiện các văn bản hướng về công tác y tế trường học,
Chữ thập đỏ, vệ sinh môi trường

- Củng cố, kiện toàn và tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hoạt
động y tế trường học tại các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế
và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác bảo vệ, chăm
sóc, nâng cao sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng và bảo
quản công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong nhà trường theo Quyết định số
1680/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế
hoạch hành động của Bộ GDĐT triển khai Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày
31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH
Trung Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân trong tình hình mới.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày
16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ
em, học sinh trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn
2012-2020; Kế hoạch Liên ngành số 3970/KHLN-BLĐTBXH-BGDĐT ngày
15/10/2013 của Bộ GDĐT và Bộ LĐTBXH thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc,
giáo dục trẻ em giai đoạn 2013-2020. Trong đó:
+ Tăng cường việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ
em trong các cơ sở giáo dục theo quy định của Luật trẻ em, triển khai thực hiện đầy
đủ các nội dung Công văn số 55/PGDĐT-NGLL ngày 29/01/2018 của Phòng GDĐT
Phú Giáo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ
em, Công văn số 280/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 08/02/2017 về việc phối hợp
tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2017.
+ Tạo cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học
sinh nghèo theo Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDĐT ngày 07/02/2013 của
ngành Giáo dục giai đoạn 2013 – 2020, Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 03/3/2017
của UBND tỉnh Bình Dương về triển khai thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về
Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng
- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các
dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các
chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết,
lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, giun sán,...).
- Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch, bệnh của
UBND huyện, Trung tâm Y tế và Phòng GDĐT.
- Cử cán bộ y tế tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp
vụ y tế trường học do Sở GDĐT, Trung tâm Y tế tổ chức.
- Tiếp tục thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng
đồ uống có cồn theo Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ
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GDĐT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ
uống có cồn trong ngành Giáo dục và Kế hoạch số 88/KH-PGDĐT ngày 03/7/2018 của
Phòng GDĐT Phú Giáo về Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giáo dục
và Đào tạo huyện Phú Giáo năm 2018.
3. Công tác thực hiện các quy định về an toàn trường học
Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định về môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường theo Nghị định số
80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ với các nội dung cụ thể như sau:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-PGDĐT ngày 24/01/2018 của
Phòng GDĐT về tăng cường mỹ quan, vệ sinh môi trường ở các đơn vị trường học.
Đảm bảo môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp.
- Không trồng các loại cây có độc tố trong khu vực nhà trường, chủ động phòng
ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây, hoa trong khuôn viên nhà trường.
- Trao đổi với Phòng GDĐT, các đơn vị có liên quan về những thuận lợi, khó
khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017
của Chính phủ; báo cáo nếu có vụ việc xảy ra để có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời.
4. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Các trường học, cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể, căn tin, cửa hàng thực
phẩm, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho học sinh phải thực hiện nghiêm Thông tư liên
tịch số 08/2008/BYT-BGDDT ngày 08/7/2008 của liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT về hướng
dẫn công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và Công văn
số 247/PGDĐT-NGLL ngày 17/8/2018 của Phòng GDĐT về hướng dẫn tổ chức thực
hiện công tác bán trú, căn tin.
- Việc tổ chức bữa ăn bán trú trong các nhà trường cần đảm bảo dinh dưỡng hợp
lý, triển khai thực hiện phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” theo
Quyết định số 196/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (đối với
các trường tiểu học) và phần mềm NutriKids (đối với các trường mầm non).
- Các trường mầm non, tiểu học tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc cho
trẻ uống sữa; các sản phẩm sữa dùng cho học sinh bán trú phải đảm bảo chất lượng
theo quy định, hướng dẫn trẻ em mầm non, tiểu học uống sữa.
5. Công tác thực hiện bảo hiểm y tế học sinh
- Các đơn vị trường học đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho cha
mẹ học sinh và vận động học sinh tham gia BHYT theo quy định tại Luật số
46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị
định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật BHYT; Thông tư liên tịch số
41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện BHYT; Quyết
định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh
giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020.
- Đảm báo 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế học sinh.
6. Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe
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- Các trường học, cơ sở giáo dục bằng nhiều hình thức tổ chức các hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá
nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị
thành niên, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh, cụ thể như: Tổ chức các hoạt
động truyền thông hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (01/7); Ngày nước thế giới
(22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu
nhân đạo (07/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới
(05/6); Ngày vệ sinh yêu nước (02/7).
- Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (từ 01-30/6/2019); Tuần lễ tiêm chủng
(09-15/5/2019); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/415/5/2019) và tham gia các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm
sóc sức khỏe học sinh do địa phương phát động.
7. Công tác vệ sinh môi trường trường học
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình
nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2016 – 2020, chú trọng
việc cung cấp nước sạch cho học sinh và đảm bảo nhà vệ sinh trong các trường học
sạch, hợp vệ sinh.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường,
thực hiện các biện pháp loại trừ, diệt lăng quăng trong khuôn viên và khu vực xung
quanh trường học.
8. Công tác phòng, chống tai nạn thương tích
- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn,
phòng, chống tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày
15/4/2010 quy định về 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.
- Các cơ sở giáo dục , đơn vị trường học thực hiê ̣n có hiê ̣ u quả công tác đảm
bảo an toàn , vê ̣ sinh lao đô ̣ng , phòng chống cháy nổ tại đơn vị , có kế hoạch thống
kê, kiể m soát , bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chấ t đô ̣c ha ̣i nguy hiể m trong các
nhà trường.
- Rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, loại bỏ các vật dụng có thể gây tai
nạn đối với trẻ em, học sinh (tường, rào, lan can, cầu thang, bàn ghế...), tăng cường
giáo dục học sinh kỹ năng phòng, tránh các loại hình tai nạn thương tích trong môi
trường nhà trường và ngoài cộng đồng.
9. Công tác Chữ thập đỏ
- Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày
14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về thực hiện các quy định về hoạt động Chữ Thập
đỏ trong trường học, Chương trình phối hợp số 01/CTPH/HCTĐ-SGDĐT-TĐBD ngày
12/5/2017 giữa Hội Chữ thập đỏ, Sở GDĐT và Tỉnh Đoàn về Chương trình phối hợp
trong hoạt động thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2017 – 2021 và
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các chương trình, hoạt động phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ và Phòng GDĐT huyện Phú
Giáo.
- Xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong các
trường học; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các giá trị nhân đạo về Phong trào Chữ
thập đỏ;
- Triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường, xây dựng “Góc sức khỏe
Chữ thập đỏ” hoặc “Tủ thuốc Chữ thập đỏ”, các hoạt động Đội tổ chức tập huấn cho học
sinh các kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng cứu đuối, các giải pháp phòng, chống đuối nước,
tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, phòng ngừa, ứng phó thảm họa ...; phối hợp với tổ
chức địa phương mở các lớp dạy bơi cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động nhân đạo, phát triển kỹ năng hoạt động và giao lưu thanh,
thiếu niên Chữ thập đỏ giữa các trường học.
9. Công tác thanh tra, kiểm tra và chế độ báo cáo
- Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019 trước ngày 20/12/2018.
- Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 trước ngày 20/5/2019.
- Nội dung báo cáo theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT về công tác y tế trường học (theo mẫu
Phụ lục 02 đính kèm), nơi nhận: Phòng GDĐT Phú Giáo (Đ/c Thuận), đồng thời gởi
qua Email: thuanntb@pg.sgdbinhduong.edu.vn.
- Phòng GDĐT sẽ phối hợp cùng các ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra các
đơn vị bằng hình thức đột xuất hoặc định kỳ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hiệu trưởng các đơn vị cần bám sát vào nhiệm vụ năm học 2018-2019 để xây
dựng kế hoạch phù hợp và triển khai có hiệu quả các nội dung trên tại đơn vị mình./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Lưu: VT, NGLL.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
Người ký: Trương
Quốc Huy
Email:
huytq@binhduong.gov.
vn
Cơ quan: Huyện Phú
Giáo, Tỉnh Bình Dương
Chức vụ: Phó trưởng
phòng GDĐT
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