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địa bàn thành phố cần Thơ 

cúa 
y tế 

Thực hiện Quyêt định sô 2172/QĐ-SYT ngày 06 tháng 9 năm 2017 
Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác 
trường học. 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác Y tế trường học 
với các nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Đánh giá việc thực hiện công tác y tế trường học theo thông tư liên tịch số 
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT giữa Bộ Y tế và Bọ Giáo dục - Đào tạo. 

Đề xuất các giải pháp hoạt động công tác Y tế trường học nhằm đảm bảo 
chăm lo sức khoẻ giáo viên, học sinh. 

II. Nội dung kiểm tra 

1. Phạm vi: các trường học trên địa bàn thành phố cần Thơ. 

2. Nội dung: 

- Chấp hành các quy định theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP, Nghị định 
178/2013/NĐ-CP, các quy định pháp luật liên quan. 

- Theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về y tế 
trường học. 

2.1. Phòng chống dịch 

- Tập huấn kiến thức thầy cô các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

- Có bố trí nơi rửa tay học sinh - giáo viên. 

- Công tác tổ chức vệ sinh trường học hàng tuần. 

- Có thực hiện phòng chống dịch chủ động. 

- Có thực hiện biện pháp khử khuẩn, diệt côn trùng đầu năm học. 

1 



2.2. Vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ cho bếp ăn tập thể của trường. 

- Các hồ sơ kiểm tra thực hiện ba bước khi chế biến thực phẩm. 

- Các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn: vật chất, trang thiết 
bị, dụng cụ chế biến, điều kiện con người. 

- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm đến cán 
bộ giáo viên, nhân viên trong trường về Luật an toàn thực phẩm, văn bản hướng 
dẫn của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và y tế địa phương. 

- Có kế hoạch kiểm tra công tác an toàn thực phẩm thường xuyên và định 
kỳ tại trường học. 

2.3. Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh 

- Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh về vệ sinh cá 
nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai nạn 

• thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống và hành vi 
lối sống có hại cho sức khỏe. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong buổi sinh 
hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp hoặc trong các hoạt động ngoài giờ học chính khóa 
cho học sinh. 

- Có bảng tin các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh. 

- Có tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động do ngành giáo dục, 
ngành y tế và các ban ngành địa phương phát động. 

2.4. Y tế trường học 

- Quản lý và chăm sóc học sinh. 

- Vệ sinh môi trường học tập: vỉ khí hậu, nước sạch. 

- Điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng học. 

- Các công trình vệ sinh; rác thải, cống rãnh, nhà vệ sinh. 

- Phòng y tế, trang thiết bị, thuốc, nhân viên y tế trường học. 

- Phòng chống tai nạn thương tích. 

3. Thòi kỳ: từ tháng 9/2016 đến thời điểm kiểm tra. 

4. Thời hạn: 30 ngày làm việc. 

5. Thời gian kiểm tra dự kiến: (theo phụ lục - lịch trình kiểm tra) 
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III. Phương pháp thực hiện 

- Đơn vị báo cáo qua đề cương. 

- Kiểm tra biên bản lần trước nếu có. 

- Đo đạc các thông số: chiều cao bàn ghế, ánh sáng. 

- Khảo sát thực tế: công tác phòng chống sốt xuất huyết, bệnh tay chân 
miệng, y tế trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Góc truyền thông y tế. 

- Lập biên bản xử lý vi phạm (nếu có). 

- Kiến nghị (nếu có). 

IV. Tổ chức thưc hiên 
• • 

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo 
dục theo lịch trình và nội dung theo kế hoạch Sở Y tế đề ra. 

Thư ký đoàn phối họp với các đơn vị có liên quan tổng họp báo cáo Lãnh 
đạo Sở Y té, Thanh tra Sở Y tế về kết quả đợt kiểm tra công tác y tế trường học. 

Công tác phí chi theo quy định hiện hành. 

Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố cần Thơ bố trí phương tiện đi lại cho 
Đoàn liên ngành trong thời gian kiểm tra.///^/ 

Nơi nhận: 
-UBND thành phố (để báo cáo); 
-Ban Tuyên Giáo Thành ủy; 
-BGĐ Sờ Y tế; 
-Sở GD&ĐT; 
-TTYTDP-TPCT; 
-TT TTGDSK; 
-Chi cục ATVSTP; 
- Ban Tuyên giáo quận, huyện; 
-TTYTDP quận, huyện; 
-Phòng Giáo dục quận, huyện; 
-Phòng Y tế quận, huyện; 
-Lưu VT, Thanh tra Sở. 

( ÍGIÁM Đ( \c  
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ỉguyễn Trung Nghla 
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Ngày KĩẽĩĩPtTa Quận, huyện Ngày KĩẽĩĩPtTa 
Sáng Chiêu 

Ngày 27/9/2017 Bình Thủy Ninh Kiêu 
Ngày 28/9/2017 Cờ Đỏ 
Ngày 29/9/2017 0 Môn Thới lai 
Ngày 04/10/2017 Thôt Nôt 
Ngày 05/10/2017 Phong Điên Cái Răng 
Ngày 06/10/2017 Vĩnh Thạnh 
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