
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX Lào Cai, ngày      tháng 10 năm 2022
V/v triển khai, thực hiện các văn bản

chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Lào Cai

về công tác y tế trường học.

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai về công tác y tế
trường học: Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 29/9/2022 về thực hiện Chương
trình y tế trường học trong cở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở, giai
đoạn 2022-2025; văn bản số 4703/UBND-VX ngày 06/10/2022 về việc tăng cường
các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa;

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ, lựa
chọn những nội dung phù hợp, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc,

đầy đủ, kịp thời nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Lào Cai tại 02 văn
bản nêu trên (gửi kèm văn bản này) tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân

viên, người lao động, người học, phụ huynh học sinh, trong đó tập trung vào một
số nội dung sau:

1. Chương trình y tế trường học trong cở giáo dục mầm non, phổ thông

gắn với y tế cơ sở, giai đoạn 2022-2025
1.1. Các phòng GD&ĐT
- Chủ trì, phối hợp với ngành chức năng liên quan tại địa phương tham mưu

cho UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch và triển
khai, thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực
hiện Kế hoạch tại địa phương; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND
cấp huyện về kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 10/12 hằng năm, đồng thời
báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.

- Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa Phòng GD&ĐT với Trung tâm y
tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và một số ban, ngành liên quan tại
địa phương về công tác y tế trường học, chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong các cơ sở

giáo dục.
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế xây dựng Kế hoạch/Chương trình đào

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên

hằng năm cho cán bộ quản lý, nhân viên y tế trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn

huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn cơ sở giáo dục (đối với đơn vị chưa có nhân

viên chuyên trách y tế trường học), cơ sở y tế việc ký kết hợp đồng cung ứng dịch
vụ y tế trong các cơ sở giáo dục.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham
mưu, đề xuất chế độ, chính sách đặc thù đối với giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm



và chuyên trách công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục tại địa phương;
rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc đáp ứng với yêu cầu
thực tế cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GD&ĐT.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tại địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại văn bản số

1588/SGD&ĐT GDĐH&GDTX ngày 16/9/2022 về việc tăng cường thực hiện
chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023.

1.2. Đối với các cơ sở giáo dục
- Bám xát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch của UBND

tỉnh và Kế hoạch của UBND các huyện, thị xã, thành phố để cụ thể hoá thành mục
tiêu, chỉ tiêu của đơn vị, đảm bảo ngang bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu chung của tỉnh
và của địa phương.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại khoản a, b mục 1, phần
IV của Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 29/9/2022 về thực hiện Chương trình y
tế trường học trong cở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở, giai đoạn
2022-2025.

- Chủ động phối hợp với cơ sở y tế và lực lượng chức năng tại địa phương
xây dựng kế hoạch thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc, bảo vệ trẻ em,
học sinh; cử đội ngũ nhân viên y tế trường học tham gia bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.
- Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền cải tạo nâng cấp, bổ sung cơ sở vật

chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học phù hợp với thực tế của từng
đơn vị; có cơ chế khuyến khích hệ thống y tế ngoài công lập tham gia vào công tác

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.
- Huy động đầu tư của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho công tác y tế

trường học, tập trung vào một số lĩnh vực: Dinh dưỡng học đường, công trình nước
sạch, nhà vệ sinh, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế trường học.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại văn bản số

1588/SGD&ĐT GDĐH&GDTX ngày 16/9/2022 về việc tăng cường thực hiện
chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023.

- Tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Phòng

GD&ĐT, Sở GD&ĐT (đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở) trước ngày 08/12
hằng năm.

2. Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa

- Chủ động, phối hợp với ngành Y tế, thông tin truyền thông tại địa phương
đẩy mạnh công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh, các biện pháp dự phòng

dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, trường học về dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến
cáo của Bộ Y tế; khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh phải đến ngay cơ sở y tế
khám và điều trị kịp thời.

- Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ theo hướng dẫn của
ngành y tế, trong đó tập trung vào việc giám sát, theo dõi sức khoẻ cán bộ, giáo

viên, học sinh học viên để phát hiện, chẩn đoán, cách ly, điều trị, phòng ngừa lây

nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên.



- Chủ trì, phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương rà soát, xây dựng, cập nhật
kế hoạch, kịch bản, bố trí phương tiện, vật tư và đảm bảo kinh phí cho công tác

phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp bệnh xảy ra tại đơn vị,
địa phương.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Như kính gửi (t/h);
- Các Sở: Y tế; TTTT; LĐ-TB&XH (p/h);
- UBND các huyện, Tx,Tp ( p/h);
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành GD;

- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD;
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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