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- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND 

Thành phố về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2022; Kế 

hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Thành phố về phòng 

chống dịch thành phố Hà Nội năm 2022; Công văn số 676-CV/BTGTU ngày 

12/01/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về phòng, chống dịch bệnh năm 

2022; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai thực hiện công 

tác dân số thành phố Hà Nội năm 2022; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 

24/02/2022 của UBND Thành phố về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa 

bàn thành phố Hà Nội năm 2022; Công văn số 892/BGDĐT-GDTC ngày 

14/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức tiêm vắc xin 

cho trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi và cập nhật báo cáo thông tin.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 Các trường học, cơ sở giáo dục kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác y tế 

trường học nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất trong công tác y tế trường học tại 

đơn vị; phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để triển khai kế hoạch của đơn vị. 

Kế hoạch phải cụ thể trên cơ sở thực tiễn của địa phương, đơn vị; đề ra được các 

giải pháp phù hợp, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới. 

 2. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 - Triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Nghị quyết số 38/NQ-CP 

ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng, chống 

COVID-19 và các văn bản của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố, Ban 

Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức khác 

nhau trong đó tập trung tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong việc 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

hướng tới việc xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trong 

các cơ sở giáo dục. 
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 - Phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 

tuổi.  

 - Các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện tổ chức dạy và học trực tiếp 

gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát và xử lý kịp thời các ca 

nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên; bám sát diễn biến 

tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời xây dựng phương án tổ chức dạy và 

học trực tiếp tại trường linh hoạt, hiệu quả báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 của quận, huyện, thị xã phê duyệt. 

 - Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, cập nhật kịp thời số ca F0, 

tình hình tiêm phòng của đơn vị qua hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại 

địa chỉ https://csdl.hanoi.edu.vn. 

 3. Công tác bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm 

 - Triển khai các hoạt động vệ sinh trường học để phòng, chống các bệnh 

truyền nhiễm, chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong trường học; huy 

động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia vệ sinh khuôn viên 

sân trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải xung quanh sân trường, vệ 

sinh khử khuẩn lớp học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo 

dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong nhà trường. 

 - Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định bảo đảm an toàn thực 

phẩm theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước. Tăng cường kiểm 

soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển 

thực phẩm; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm 

theo đúng quy định. Phát huy vai trò giám sát của Ban Đại diện cha mẹ học sinh 

trong việc phối hợp giám sát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm của nhà cung 

cấp. 

 4. Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 

 - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm các quy 

định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT 

ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường 

phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo 

dục và các quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo 

dục và nơi làm việc. 

 - Thực hiện nghiêm quy định cấm bán và sử dụng thuốc lá điếu, các sản 

phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trong các nhà 

trường, các cở sở giáo dục; cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc. Có biển cấm hút 

thuốc lá tại các khu vực quy định cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá. 

 - Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi học tập, làm việc vào tiêu chuẩn 

thi đua khen thưởng với người học, cán bộ, viên chức, người lao động trong các 

nhà trường, cơ sở giáo dục . 

https://csdl.hanoi.edu.vn/
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 5. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh 

  Các đơn vị chủ động xây dựng các chuyên đề truyền thông về dinh dưỡng 

hợp lý, các hoạt động thể lực, các biện pháp phòng chống dịch, bệnh truyền 

nhiễm (tập trung tuyên truyền phòng, chống một số dịch bệnh có nguy cơ lây lan 

nhanh trong trường học như: COVID-19, Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Sởi, 

Cúm, Thủy đậu, Quai bị và các dịch bệnh khác) phòng chống ngộ độc thực 

phẩm, tác hại của thuốc lá, tác hại của rượu, bia, các bệnh về mắt, cong vẹo cột 

sống, thừa cân, béo phì; chăm sóc răng miệng, sức khỏe sinh sản vị thành niên; 

công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chữ thập đỏ, bảo hiểm y tế, hiến máu 

nhân đạo và các chiến dịch truyền thông, giáo dục khác liên quan đến công tác y 

tế trường học do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố phát 

động. 

 6. Công tác bồi dưỡng, tập huấn 

 Các nhà trường, cơ sở giáo dục cử cán bộ, nhân viên tham gia đầy đủ các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về công tác y tế trường học 

do các cơ quan chức năng tổ chức để triển khai các nội dung tại đơn vị. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chủ động triển khai các nội 

dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở qua email: cttt@hanoiedu.vn vào 

ngày 25/5/2022 và 25/12/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDTC, Bộ GDĐT; 

- VP UBND TP; 

- Sở Y tế HN;  

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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