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Thực hiện Quyết định số Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-
2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 
Công văn số 1108/SGDĐT-VP ngày 06/9/2022 của Sở GD&ĐT Hải Dương về 
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế 
trường học năm học 2022-2023, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của các 
trường Mầm non, Tiểu học, THCS và liên cấp TH&THCS trong huyện, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể 
chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022 - 2023 như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục tăng cường, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó 

với tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trong trường 
học; xây dựng môi trường trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, 
bảo vệ và nâng cao sức khỏe của trẻ em, học sinh. Triển khai thực hiện hiệu quả 
Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, Chương trình y tế 
trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai 
đoạn 2021-2025.

2. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao 
trong chương trình môn học và hoạt động giáo dục; tiếp tục thực hiện các nhiệm 
vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án tổng thể phát triển giáo dục 
thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 
theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đổi mới công tác GDTC, HĐTT và y tế trường học; phối hợp với các 
ngành có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn trong 
hoạt động vận động phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em, học 
sinh; phát triển, tổ chức thực hiện hiệu quả và duy trì nề nếp các câu lạc bộ thể 
thao trường học;

4. Tăng cường các hoạt động vận động, tự chăm sóc sức khỏe thông qua 
nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình dịch bệnh và trạng thái bình 
thường mới nhằm nâng cao sức khỏe thể chất của trẻ em, học sinh, hoàn thiện và 
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sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về sức khỏe của trẻ em, học sinh, công 
tác GDTC, HĐTT và y tế trường học. 

5. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác GDTC, HĐTT và 
y tế trường học; công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tại thương 
tích, đuối nước trong các cơ sở giáo dục.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
I. Công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao
1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình môn học GDTC 

(Thể dục) đảm bảo thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức và điều kiện cụ 
thể của từng đơn vị; đổi mới phương pháp GDTC theo hướng phát triển năng 
lực học sinh, tạo hứng thú và yêu thích môn học; không gây áp lực cho học sinh; 
thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá môn học theo quy định hiện hành ở 
các cấp học;

Không xếp giờ thể dục nội khóa vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều; 
khuyến khích xếp giờ thể dục đến tiết 3 buổi sáng và từ tiết 3 buổi chiều; không 
bố trí thời khóa biểu dạy 02 tiết liền cùng buổi hoặc trái buổi; các trường có thể 
bố trí giờ học thể dục trái buổi với các giờ học khác để đảm bảo thời gian, chất 
lượng giờ học.

2. Đảm bảo tuyệt đối an toàn khi sử dụng dụng cụ TDTT trong quá trình 
dạy học. Giờ lên lớp dạy thực hành môn GDTC yêu cầu 100% giáo viên phải 
mặc trang phục thể thao, học sinh đi giầy thể thao; khuyến khích các trường có 
điều kiện có thể động viên học sinh mặc trang phục thể thao trong giờ học nội 
khóa, ngoại khóa.

3. Tăng cường công tác tự bồi dưỡng, duy trì có chất lượng sinh hoạt tổ 
nhóm chuyên môn cấp trường và tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cấp 
huyện (theo lịch quy định của từng cấp học); Tổ chức tốt Hội giảng giáo viên 
dạy giỏi môn Thể dục cấp trường, đẩy mạnh phong trào viết và áp dụng sáng 
kiến dạy học môn Thể dục trong các nhà trường.

4. Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đảm bảo 
thực hiện chương trình GDTC thuộc Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 
(đối với lớp 1,2,3 và lớp 6,7) và chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 (đối 
với các lớp 4,5 và 8,9); thực hiện nghiêm Công văn số 1384/BGDĐT-CTHSSV 
ngày 05/3/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng tiết thực hành 
và trang phục đối với giáo viên, giảng viên TDTT.

5. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển Giáo dục thể chất 
và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; 
Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT quy định 
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về hoạt động thể thao trong nhà trường; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT 
ngày 18/9/2008 của Bộ GD&ĐT về kiểm tra, đánh giá xếp loại thể lực học sinh.

6. Các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động ngoại khoá có 
hướng dẫn của giáo viên để học sinh được luyện tập thực hành những kiến thức 
đã học trong giờ nội khoá, luyện tập các môn thể thao tự chọn, bắt buộc (Có thể 
lựa chọn những học sinh có năng khiếu thành lập các đội tuyển của trường bồi 
dưỡng tập luyện theo các môn, các nội dung thi đấu ở từng cấp học) đảm bảo 2 
tiết/tuần đối với THCS còn đối với Tiểu học bố trí theo tiết tự chọn buổi 2.

7. Duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ TDTT tại các nhà trường; 
Tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, 
học sinh được thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu nhằm duy trì, nâng cao 
sức khỏe, thể lực tốt phục vụ cho lao động, giảng dạy và học tập; đảm bảo 100% 
học sinh các trường tham gia thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; tiếp tục triển 
khai có hiệu quả việc tổ chức dạy võ Cổ truyền, võ Vovinam và khiêu vũ thể 
thao trong các nhà trường theo chương trình đã được tập huấn, bồi dưỡng của Sở 
GD&ĐT.

8. Các trường Tiểu học và THCS tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) 
cấp trường với hình thức, nghi lễ trang nghiêm, lồng ghép với giáo dục chính trị, 
tư tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh đồng thời tổ chức có chất lượng các nội 
dung thi đấu như: Thi bóng đá mini; Cờ vua; Thể dục tay không; Thể dục nhịp 
điệu; Múa hát tập thể sân trường, Đồng diễn Aerobic …( đối với cấp Tiểu học) 
và thi Điền kinh; Đá cầu; Bóng đá; Thể dục tay không; Thể dục nhịp điệu; đồng 
diễn Aerobic… (đối với cấp THCS); Thành lập các đội tuyển tập luyện để dự thi 
các giải cấp huyện đạt kết quả cao:

- Tiểu học: thi Bóng đá HS nam cấp huyện vào cuối tháng 11, đầu tháng 
12/2022, cấp tỉnh vào cuối tháng 12/2022.

- THCS: thi Điền kinh (5 môn vô địch) cấp huyện vào tháng 12/2022, cấp 
tỉnh vào tháng 3/2023.

9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đổi 
mới dạy học và triển khai công tác GDTC và HĐTT; xây dựng cơ sở dữ liệu vè 
sức khỏe trẻ em, học sinh; xây dựng và khai thác hiệu quả kho học liệu số trong 
hoạt động dạy học của giáo viên, hoạt động vận động của học sinh.

10. Rà soát và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị 
dành cho GDTC, HĐTT trong các nhà trường; xây dựng kế hoạch đề xuất với 
các cấp quản lý về TDTT tại địa phương trong việc hỗ trợ sử dụng công trình thể 
thao trên địa bàn cho học sinh luyện tập, thi đấu; tăng cường công tác xã hội 
hóa, tạo điều kiện, thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội, các chương trình, 
dự án hỗ trợ nhằm phát triển công tác GDTC và phong trào thể thao trường học.
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II. Công tác y tế trường học
Phòng GD&ĐT Bình Giang yêu cầu các trường trong huyện tiếp tục thực 

hiện tốt công tác Y tế trường học gắn với triển khai thực hiện phong trào “Xây 
dựng trường học thân thiện, an toàn” đồng thời tập trung triển khai thực hiện có 
hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Bố trí nhân viên làm công tác y tế trường học theo đúng quy định tại 
mục a, khoản 2 điều 8 của Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 
ngày 12/5/2016 giữa Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT quy định về công tác y tế trường 
học. Đối với những đơn vị không có nhân viên y tế chuyên trách, thì nhà trường 
bố trí 1 cán bộ hoặc giáo viên có tinh thần trách nhiệm phụ trách đồng thời ký 
hợp đồng với Trạm y tế xã, thị trấn hoặc cơ sở khám, chữa bệnh từ hình thức 
phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe học sinh. 

2. Thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh 
khác trong trường học.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích 
ứng với với tình hình dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất 
lượng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan có thẩm quyền 
và hướng dẫn của ngành Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuyệt đối 
không chủ quan, lơi lỏng; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo dịch Covid-19 
có thể diễn biến phức tạp để xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp đảm bảo 
an toàn sức khỏe cho trẻ em, học sinh, cán bộ, nhà giáo và sẵn sàng ứng phó với 
tác động tiêu cực của dịch đối với ngành giáo dục.

- Tăng cường công tác truyền thông, phối hộp chặt chẽ với ngành Y tế để 
hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch tiêm chủng phòng dịch Covid-19 cho trẻ em, học 
sinh.

- Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 
trẻ em, học sinh kiến thức, kỹ năng bảo vệ sức khỏe của bản thân, phòng chống 
dịch Covid-19 và các loại dịch khác như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Sởi 
Rubella, Cúm A, Đậu mùa khỉ, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột 
sống, lao, sốt rét, sốt xuất huyết, giun sán, ... và các dịch bệnh mới xuất hiện; 
giáo dục về dân số, giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS cho học 
sinh; tham gia đầy đủ các cuộc tập huấn, hội thảo các cấp về chuyên môn, 
nghiệp vụ y tế trường học.

3. Tiếp tục thực hiện tốt quy định về công tác y tế trường học theo Thông 
tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 giữa Bộ Y tế và Bộ 
GD&ĐT; Kế hoạch liên ngành số 107/KHLN-TTYT-PGD ngày 08/4/2021 của 
trung tâm Y tế và Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang về thực hiện công tác Y tế 
trường học giai đoạn 2021-2025 và Quy chế phối hợp thực hiện trong năm học 
2022-2023. Kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định tại điều 12 
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. Xây dựng kế hoạch hoạt 
động y tế trường học (theo năm, tháng, tuần). Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách 
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nhà nước cho công tác y tế trường học theo Thông tư số 14/2007/ TT- BTC của 
Bộ Tài chính. Sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí từ Quỹ khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể chi cho hoạt động y tế trường học theo Hướng 
dẫn số 1249/LT-SGD&ĐT-BHXH ngày 10/11/2014 của Sở GD&ĐT-BHXH 
tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn tiếp nhận quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc 
sức khỏe ban đầu tại y tế trường học. 

4. Các trường cần phối hợp với cơ quan y tế địa phương, hợp đồng với 
Trung tâm y tế huyện hoặc các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện theo quy 
định để tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, lập sổ theo dõi và phân loại tình trạng 
sức khoẻ học sinh từng học kỳ và cả năm học. Đối với các trường Mầm non, 
100% cháu ra lớp được kiểm tra, theo dõi bằng biểu đồ sức khoẻ, và được tiêm 
chủng đầy đủ. Quy định bắt buộc: mỗi học sinh ở các cấp học đều phải có sổ 
theo dõi sức khoẻ (theo mẫu quy định tại Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-
BGDĐT), được cán bộ y tế trường học quản lý, theo dõi tại trường.

5. Triển khai thực hiện Quyết định số 4659/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2021 
Của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình Sức khỏe học 
đường giai đoanh 2021-2025”; Quyết định số 945/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2022 
của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình Y tế trường học 
trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 
2021-2025 theo Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ; Kế hoạch số 716/KH-BGDĐT ngày 28/6/2022 của Bộ GD&ĐT về 
thông tin, tuyên truyền “Chương trình Sức khỏe học đường” giai đoạn 2021-
2025; Triển khai, sử dụng hiệu quả tài liệu Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn 
học đường kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong 
các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 2195/ 
QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ GD&ĐT.

6. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1691/KH-UBND ngày 14/6/2022 
của UBND tỉnh và Kế hoạch số 752/KH-SGDĐT ngày 21/6/2022 của Sở 
GD&ĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiên “Chương trình Y tế trường học 
trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 
2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

7. Bố trí sắp xếp phòng y tế trường học đảm bảo diện tích, có các trang 
thiết bị cần thiết, có hệ thống tranh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; tủ 
thuốc đảm bảo cơ số thuốc theo quy định, có giường cá nhân để phục vụ sơ cấp 
cứu ban đầu cho giáo viên, học sinh. Đảm bảo hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi 
công tác y tế trường học theo yêu cầu gồm: 

- Quyết định thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học sinh;
- Kế hoạch công tác y tế trường học theo năm, tháng, tuần (ghi rõ công 

việc, thời gian thực hiện, điều kiện thực hiện và người phụ trách, thực hiện); 
- Dự toán kinh phí chi phục vụ cho các hoạt động của công tác y tế trường 

học;
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- Sổ theo dõi cấp phát thuốc; số theo dõi sức khỏe học sinh; sổ tổng hợp 
phân loại sức khỏe học sinh (theo mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT);

- Hồ sơ tài liệu tuyên truyền, ngoại khóa về công tác y tế trường học theo 
kế hoạch đề ra;

- Hồ sơ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
8. Phối hợp với các cơ quan bảo hiểm triển khai công tác bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thân thể học sinh theo quy định, đảm bảo đầy đủ kịp thời quyền lợi của 
người tham gia. 

* Tiêu chí đánh giá thi đua về công tác y tế trường học: Theo quy định 
tại phần phụ lục của Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 
12/5/2016.  

III. Đảm bảo an toàn trường học bảo vệ, chăm sóc trẻ em
1. Thực hiện các quy định về an toàn trường học
- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1118/SGDĐT-CTTT ngày 06/9/2017 và 

Công văn 1551/ SGDĐT-GDMN ngày 12/12/2017 của Sở GD&ĐT và Công văn 
số 355/PGD&ĐT ngày 21/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn 
tổ chức ăn bán trú trong trường học. Các trường tổ chức ăn bán trú phải đảm bảo tốt 
các điệu kiện quy định về VSATTP (theo Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 
12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm 
và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, vận chuyển thức ăn ...; 
nhân viên nấu ăn, nuôi dưỡng phải đảm bảo sức khỏe, có chứng chỉ nghề nấu ăn trở 
lên, có giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP và đảm bảo tốt 
các yêu cầu theo mục 4 của Công văn 1551/ SGDĐT-GDMN nêu trên.

- Thực hiện các quy định về công tác an toàn trường học, đảm bảo môi trường 
trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; thực hiện quy định về phòng tránh tai nạn 
thương tích, tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia, xây dựng trường học nâng cao 
sức khỏe; tổ chức bữa ăn bán trú trong các nhà trường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý; 
tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em; các cơ sở 
giáo dục mầm non, tiểu học tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc cho trẻ 
uống sữa, sản phẩm sữa cho trẻ em, học sinh phải đảm bảo chất lượng theo quy 
định;

- Hướng dẫn học sinh việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; xây 
dựng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ 
sinh trong trường học; bảo đảm nước uống cho học sinh và điều kiện nhà vệ sinh 
trường học; tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh công trình vệ sinh trường học, 
giải quyết tình trạng mất vệ sinh trường học;

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá 
và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, tư vấn và chăm sóc sức 
khỏe tâm thần; tuyên truyền hạn chế sử dụng đồ nhựa, nilon dùng một lần trong 
trường học. Tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục, truyền thông về dân số, 
giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản; phòng chống tác hại của thuốc lá và đồ 
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uống có cồn; triển khai tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá  
mới cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT 
ngày 22/6/2022 của Bộ GD&ĐT. Tăng cường công tác chữ thập đỏ trong trường 
học; truyền thông giáo dục về công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

- Triển khai thực hiện Quyết định 1254/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2021 của 
Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động quốc gia vì 
trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành giáo dục” và các tài liệu hướng dẫn thực 
hiện quyền trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

2. 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 45/2021/TT-BGDĐT ngày 
31/12/2021 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn 
thương tích trong các 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.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 
cháy nổ trong nhà trường, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom 
và sử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong các nhà trường; rà soát, kiểm tra, 
thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, 
học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của học sinh (phòng học, 
đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can … trong khuôn viên nhà trường), kịp 
thời sửa chữa hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án sửa chữa, 
thay thế, khắc phục tình trạng cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã cũ, quá hạn 
có nguy cơ xảy ra tai nạn, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thầy và trò trong 
quá trình giảng dạy và học tập tại trường.

- Tăng cường giáo dục cho học sinh kỹ năng phòng, tránh các loại tai nạn 
thương tích trong nhà trường và ngoài cộng đồng; nhắc nhở học sinh không chơi 
các trò chơi nguy hiểm như: chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, leo trèo tường 
rào, lan can …

3. Phòng, chống tai nạn đuối nước
- Tích cực tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận biết, 

kỹ năng chủ động phòng, tránh tai nạn, đuối nước. Thường xuyên nhắc nhở học 
sinh không được chơi, đùa nghịch gần hồ, ao, sông, suối, kênh rạch … tiềm ẩn 
nguy cơ đuối nước. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Tài liệu hướng dẫn giáo dục 
phòng tránh đuối nước học sinh và các tài liệu truyền thông ban hành theo Quyết 
định số 4704/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2022 của Bộ GD&ĐT.

- Tham mưu với địa phương đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường với quy 
mô phù hợp; đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực 
hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bể bơi phục vụ dạy và học bơi cho học sinh, 
nhằm hạn chế tình trạng trẻ em, học sinh bị đuối nước; có chính sách khuyến 
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khích, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được học bơi; đề nghị địa phương lắp 
đặt hệ thống các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao có 
thể xảy ra đuối nước, những khu vực vắng người qua lại trên địa bàn.

- Đối với các trường Tiểu học đã xây dựng bể bơi cần tập trung tổ chức tốt 
việc dạy bơi cho học sinh, các trường chưa có bể bơi nhưng ở gần trường có bể 
bơi thì chủ động phối hợp để tổ chức dạy bơi cho học sinh, phát huy hiệu quả 
của bể bơi sau khi đưa vào sử dụng. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên 
quan tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi ngoại 
khóa trong năm học và trong dịp hè, phấn đấu 100% học sinh lớp 4,5 biết bơi 
trong năm học.

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương 
triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trước, trong và sau các dịp 
nghỉ lễ, nghỉ hè; chủ động các phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết thất 
thường, thiên tai, bão lũ … nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào dẫn của Phòng, các trường chủ động xây dựng kế hoạch và 

triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y 
tế trường học của đơn vị mình góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 
2022 - 2023. 

(Các trường báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện về Phòng Giáo dục 
trước ngày 25/10/2022)

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT ( để báo cáo);
- Lãnh đạo và các tổ CM phòng GD-ĐT;
- Như kính gửi;
- Lưu: VP, THTĐ-YT.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Minh Thái
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và Y tế trường học

năm học 2022 - 2023

THÁNG 8/2022:
- Kiểm tra CSVC phục vụ cho năm học mới.
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định của Bộ Y tế và UBND huyện Bình Giang.
- Phối hợp với Phòng Y tế và TTYT huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ 

trách Y tế trường học; Bồi dưỡng kiến thức về VSATTP cho các cơ sở trường 
học có tổ chức ăn bán trú; Xây dựng quy chế phối hợp giữa hai ngành và Kế 
hoạch tổ chức khám sức khỏe học sinh đầu năm học.

THÁNG 09/2022:
- Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện theo quy định mới về phòng, 

chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục để Khai giảng năm học mới. 
- Triển khai nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động công tác giáo dục thể chất, hoạt 

động thể thao và y tế trường học năm học 2022- 2023; Tập hợp báo cáo đầu năm 
học.

- Chỉ đạo các trường hoàn thành việc bố trí sắp xếp cán bộ, giáo viên phụ 
trách công tác giáo dục CTTT, công tác Học sinh, công tác GDTC, Ngoại khóa 
thể thao và Y tế trường học.

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khoẻ đầu năm 
học cho học sinh.

THÁNG 10/2022:
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. 
- Hoàn thành việc tổ chức khám sức khoẻ đầu năm học cho học sinh.
- Các đơn vị hoàn thành việc mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế cho cán 

bộ giáo viên và học sinh.
- Kiểm tra việc triển khai công tác giáo dục CTTT, công tác Học sinh, công 

tác GDTC, Ngoại khóa thể thao và Y tế trường học ở một số đơn vị.
- Chỉ đạo các trường Tiểu học tổ chức giải Bóng đá tiểu học cấp trường, 

thành lập đội tuyển tập luyện để tham dự cấp huyện.
THÁNG 11/2022:
- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường (với các nội 

dung thi theo quy định ở từng cấp học) và tiếp tục bồi dưỡng tập luyện đội tuyển 
để tham dự các giải đấu cấp huyện, cấp tỉnh.

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách Y 
tế trường học; Bồi dưỡng kiến thức về VSATTP cho các cơ sở trường học có tổ 
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chức ăn bán trú và tổ chức kiểm tra công tác Y tế - Nha học đường ở một số đơn 
vị.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh về mùa đông.
THÁNG 12/2022:
- Tổ chức chung kết Giải Bóng đá học sinh tiểu học cấp huyện, lựa chọn đội 

tuyển tập luyện để tham dự cấp tỉnh.
- Tổ chức Giải Điền kinh học sinh THCS cấp huyện.
- Kiểm tra công tác giáo dục CTTT, công tác Học sinh, công tác GDTC, 

Ngoại khóa thể thao và Y tế trường học ở một số đơn vị.
THÁNG 1/2023:
- Thành lập đội tuyển các môn thi đấu thể thao theo cấp học để tổ chức tập 

luyện tham dự cấp tỉnh.
- Báo cáo sơ kết học kỳ I.

THÁNG 2/2023:
- Nghỉ Tết nguyên đán.
- Tham dự các môn thi đấu thể thao cấp tỉnh.
- Phối hợp với Phòng y tế huyện kiểm tra công tác VSATTP ở một số đơn vị 

tổ chức ăn bán trú.
THÁNG 3/2023:
- Tổ chức chấm đánh giá SK môn GDTC cấp trường, cấp huyện.
- Kiểm tra công tác y tế trường học ở một số đơn vị.
- Tham dự giải Điền kinh học sinh THCS cấp tỉnh.

THÁNG 4/2023:
- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.

THÁNG 5/2023:
- Tập hợp kết quả thi đua, đánh giá xếp loại các đơn vị.
- Hướng dẫn các đơn vị Báo cáo tổng kết cuối năm.
- Hoàn thành báo cáo tổng kết cuối năm, nộp về Sở Giáo dục & Đào tạo.

                                                                       
                                                         PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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