
 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /KH-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

 

              Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

 Tổ chức Tập huấn công tác y tế trường học  

và phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; Quyết định số 4659/QĐ-BGDĐT 

ngày 14/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 12/KH-UBND 

ngày 21/01/2022 của UBND thành phố Hải Phòng thực hiện Chương trình Sức khỏe 

học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;  

Thực hiện Công văn số 761/UBND-VX ngày 07/02/2022 của UBND thành phố 

về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; 

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

khi học sinh quay trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức 

tập huấn Công tác y tế  trường học và phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay 

trở lại trường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19 

khi học sinh quay trở lại trường theo các văn bản hướng dẫn của các cơ quan trung 

ương và của thành phố. 

- Hướng dẫn các đơn vị giáo dục phương pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả 

công tác y tế trường học trong tình hình mới; 

- Triển khai một số nội dung, nhiệm vụ của Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý 

và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, 

dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và 

hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025”; 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19; 

- Các hoạt động tập huấn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng chủ trương, chính 

sách của trung ương, của thành phố; 



 

 

 

 

- Các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cử đúng, 

đủ số lượng học viên tham gia lớp tập huấn. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TẬP HUẤN, THÀNH PHẦN 

         1. Thời gian, địa điểm 

         - Thời gian:  01 ngày, từ 7h30’ đến 17h00’ thứ 6, ngày 11/02/2022. 

           - Địa điểm:  

 + Tại điểm cầu trung tâm: Hội trường tầng 3 khu B, Sở Giáo dục và Đào tạo (số 

36 Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); 

 + Tại các điểm cầu: Phòng GD&ĐT quận/huyện, trường THPT, các trường PT 

nhiều cấp học, các đơn vị trực thuộc. 

2. Hình thức  

Tập huấn trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams từ điểm cầu trung tâm tại 

Sở GD&ĐT với điểm cầu 14 Phòng GD&ĐT quận/huyện, các trường THPT, các 

trường PT nhiều cấp học trên địa bàn thành phố, các đơn vị trực thuộc. 

3. Thành phần đại biểu, khách mời 

 Điểm cầu trung tâm - Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo 

dục và Đào tạo; 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng, phòng Giáo dục Mầm non, phòng Giáo dục 

Tiểu học, phòng Giáo dục Trung học, phòng Chính trị Tư tưởng, phòng GDTX-

CN&ĐH; 

- Các đồng chí báo cáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội. 

4. Thành phần tham dự tập huấn 

4.1 Điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của các Phòng GDĐT; 

- Thành phần: Lãnh đạo phòng GDĐT phụ trách công tác y tế trường học, 

chuyên viên phụ trách công tác y tế trường học. 

- Phó Hiệu trưởng được giao đầu mối thực hiện công tác y tế trường học tại các 

cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.  

Các Phòng GD&ĐT có thể tổ chức họp tại nhiều điểm cầu trong trường hợp 

dịch bệnh của địa phương diễn biến phức tạp (Báo cáo về Sở GDĐT số lượng và tên 

điểm cầu tổ chức họp). 



 

 

 

 

4.2 Điểm cầu các trường THPT, các trường PT có nhiều cấp, các đơn vị 

trực thuộc 

- Lãnh đạo phụ trách công tác chính trị tư tưởng, an ninh an toàn và y tế trường 

học tại các cơ sở giáo dục, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ y tế phụ trách y tế trường học 

(nếu có), bí thư Đoàn thanh niên. 

III. NỘI DUNG 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Từ 7h30-8h00 Ổn định phòng họp trực tuyến;  
Ban tổ chức 

Từ 8h00 -8h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

Từ 8h10 -8h30 
Phát biểu của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Lãnh đạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Từ 8h30-10h30 

Hướng dẫn triển khai Đề án “Bảo đảm dinh 

dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể 

lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng 

cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim 

mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn 

mãn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 

2025” 

Báo cáo viên 

Từ 10h30 - 12h00 

Hướng dẫn thực hiện công tác hỗ trợ tâm lý 

học đường cho học sinh khi trở lại trường 

học. 

Báo cáo viên 

12h00 - 13h30 Nghỉ trưa  

Từ 13h30 - 15h00 

Hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn, 

phòng chống dịch Covid-19 trong trường 

học 

Báo cáo viên 

Từ 15h00-16h30 Giải đáp thắc mắc 

Lãnh đạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Từ 16h30-17h00 Tổng kết chương trình tập huấn 

Lãnh đạo 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
        

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

        1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

         - Phòng GDTX-CN&ĐH: chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, phối hợp 

với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn đảm bảo đúng qui định và đạt hiệu quả; 

 - Phòng Chính trị Tư tưởng: chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, chương trình 

tập huấn công tác y tế  trường học và phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay 



 

 

 

 

trở lại trường; phối hợp với Sở Y tế tham mưu mời báo cáo viên tham gia tập huấn; 

phối hợp với các phòng liên quan thực hiện nhiệm vụ tổ chức tập huấn đảm bảo thiết 

thực, chất lượng; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính: chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức tập huấn 

đảm bảo đúng qui định; 

- Văn phòng Sở: phụ trách hệ thống đường truyền, hướng dẫn, kết nối các đơn 

vị tham dự chương trình tập huấn. 

2. Phòng GD&ĐT quận/huyện, các trường THPT, các trường PT nhiều 

cấp học, các đơn vị trực thuộc 

- Cử cán bộ tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần; lập danh sách cán bộ 

tham gia tập huấn tại điểm cầu gửi về phòng Chính trị Tư tưởng - Sở GD&ĐT ngày 

10/02/2022; 

- Các điểm cầu sử dụng tài khoản Microsoft Teams do Sở GDĐT cấp (tài 

khoản quản trị) đăng nhập và tham dự họp trên nhóm “Sở GD&ĐT Hải Phòng” theo 

lịch đã đặt trước; chuẩn bị đường truyền Internet, máy tính/laptop, tivi/màn hình trình 

chiếu, camera, loa, micro… 

- Thời gian kiểm duyệt kỹ thuật: từ 14h00’ ngày 10/02/2022; trong quá trình 

chuẩn bị nếu cần hướng dẫn, xin liên hệ đồng chí Mạc Thành Trung (ĐT: 

0942.024.024). 

* Lưu ý:  

- Đề nghị các đơn vị không sử dụng điện thoại, máy tính bảng; tham gia họp 

theo lịch trên nhóm họp, không mở cuộc họp khác trên nhóm. 

- Các điểm cầu nghiêm túc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 (đeo khẩu trang, sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách,…). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác y tế trường học và đảm bảo an 

toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong trường học khi học sinh quay trở lại trường. 

 Yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và 

đạt hiệu quả. 

 
     Nơi nhận:   
      - Sở Y tế; Sở LĐTBXH (để p/h); 
      - GĐ, PGĐ Phạm Quốc Hiệu; 
      - PGDĐT các quận, huyện; 
      - Các trường THPT; 
      - Các trường PT nhiều cấp; 
      - Các đơn vị trực thuộc; 
      - Lưu: VT, CTrTT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 
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