
 

SỞ GD & ĐT KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PH.THPT LƢƠNG THẾ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số 05/  KH - PH.LTV                             Đăk Chong; Ngày 22 tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH THỰC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT, 

THỂ THAO VÀ Y TẾ TRƢỜNG HỌC NĂM HỌC 2021- 2022 

 Kính gửi : 

-Ban giám hiệu trường Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh; 

- Các tổ chuyên môn; 

- Bộ phận phụ trách công tác y tế trường học, phụ trách TDTT; 

- Công đoàn; Đoàn trường Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh; 

- Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp. 

 Thực hiện chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Bộ trưởng bộ 

Giáo dục & Đào tạo.     

 Thực hiện hướng dẫn số  1643/ SGD&ĐT – VP ngày 21 / 9 / 2021 của Văn 

Phòng sở Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể 

chất, hoạt động thể thao  và y tế trường học năm học 2021 - 2022. 

 BGH trường Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh  xây dựng kế hoạch giáo dục 

thể chất, thể dục thể thao, công tác y tế học đường trong trường học với các nội dung 

sau : 

I.NHIỆM VỤ CHUNG 

1.Triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và ứng phó tiêu cực 

của đại dịch Covid- 19 , xây dựng môi trường trường học án toàn, giữ gìn sức khỏe 

của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

2. Đổi mới công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học, tổ 

chức hướng dẫn an toàn trong hoạt động vận động, phòng, chống tai nạ thương tích, 

đuối nước, cho học sinh, tổ chức duy trì các câu lạc bộ thẻ thao trong nhà trường. 

3.Tổ chức các hoạt động vận động, thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp 

với đại dịch Covid – 19 trong trạng thái bình thường mới nhằm nâng cao cao sức khỏe 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

II.NHIỆM VỤ  VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 



1.Công tác giáo dục thể chất , hoạt động thể thao trƣờng học 

1.1: Công tác giáo dục thể chất 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền , nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của 

công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và công tác y tế trường học. 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 1076Q / Q Đ về việc Đề án Tổng thể 

giáo dục thể chất và thể thao trong trường học trong năm học 2021 – 2022 có định 

hướng đến năm 2025; Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh 

theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/ 9/ 2008. 

+ Bố trí thời gian cụ thểm hợp lý, tạo hứng thú và yêu thích môn học GDTC, 

đổi mới phương phap và hình thức dạy học, không gây áp lực , quá tải cho học sinh. 

+ Tổ chức thể buổi sáng cho học sinh ở bán trú và duy trì việc tập luyện thể dục 

giữa giờ cho học sinh, tổ chức giao lưu thể thao giữa các trường học và các thôn tại địa 

phương.  

+ Chuẩn bị đáp ứng tương đối đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ môn thể dục đáp 

ứng yêu cầu thực hiện chương trình môn GDTC. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động GDTC, công tác phòng 

chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh tại trường. 

+ Thành lập các đội bóng chuyền, bóng đá nam, nữ, bóng bàn nam, nữ cho giáo 

viên và học sinh. Tổ chức giao lưu thi đấu cấp trường. 

+ Bố trí kinh phí tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của cán bộ, giáo viên 

nhân viên và học sinh do ngành tổ chức. 

II. Công tác y tế trƣờng  

1. Công tác phòng, chống dịch Covid- 19  

+  Đề cao tránh nhiệm, tăng cường quán triệt Nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng 

cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại 

dịch Cdovid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

về công tác phòng chống Covid -19 của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban chỉ dạo quốc gia, của bộ y tế, Bộ Giáo dục . tuyệt đối không lơ 

là, chủ quan ,ơi lỏng, nắm chắc tình hình , dự báo, chủ động, phối hợp chặt chẽ , xây 

dựng kế hoạch, kịch bản, kịp thời đề ra những biện pháp phù hợp thực tiễn của nhà 

trường và địa phương xã trường đón chân. 

2.Công tác y tế trƣờng học 

Thực hiện hiệu qảu kế hoạch số 2995/KH-UBND ngày 11/ 11/ 2019 của Ủy ban nhân 

dan tỉnh Kon Tum về thực hiện đè án “ Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường 



hoạt động thẻ lực cho trẻ em,học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe dự phòng bệnh 

ung thư, bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường, bệnh phổi và hen phế quản giai đoạn 

2018- 2025”. Tổ chức tổ, có chất lượng các bữa ăn cho học sinh ở khu bán trú. 

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tế trường học trong việc chăm sóc sức khỏe, giữ 

gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng và quản lý các công trình nước sạch 

trong khu vực trường. Huy động giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia tích cực 

vào chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, bộ gậy tại trường, gia đình và cộng đồng. 

Thường xuyên phối hợp với Ban lao động tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài khuôn 

viên trường, thu gom rác, kể các các dụng cụ tự nhiên, nhân tạo ( Chai, lọ, vỏ lon, đồ 

hộp , lốp xe … ). Đảm bảo án toàn thực  phẩm, các điều kiện vệ sinh trường học, đánh 

giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/ 5/ 

2016 

+ Theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe học sinh, phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh thông báo ngay cho BGH trường để kịp thời sử lý. 

+ Phối hợp với Trung tâm y tế xã Đăk Choong tổ chức các hoạt động : Khám sức khỏe 

cho học sinh, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tay chân miệng, Bệnh sởi rubella, bệnh 

sốt xuất huyết, lao, hội chứng viên đường hô hấp cấp, nha học đường, mắt học đường, 

cong vẹt cột sống, sốt rét, gium sán …. 

+ Đảm bảo xây dựng môi trường nhà trường Xanh – Sạch – đẹp- An toàn , triển khai 

thực hiện trồng cây xanh trên sân trường, trên đồi trọc sau trường. Chăm sóc các luống 

hoa trong sân trường. 

+ Phấn đấu đạt 100% học sinh của trường đều có BHYT theo chướng dẫn số 

06/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 19/ 8/ 2021 của bảo hiểm xã hội và Sở Giáo dục và 

đào tạo tỉnh Kon Tum về hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh năm học 2021- 2022. 

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL về tư vấn và truyền thông về giáo dục sức 

khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục dân số, về xây dựng gia đình và 

phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Tổ 

chức tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường, ngày toàn dân hiến máu nhân đạo, ngày 

thế giới không thuốc lá, ngày môi trường thế giới. Tháng hành động chất lượng vệ sinh 

an toàn thực phẩm . 

+ Tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh trình trạng học sinh hút thuốc lá, uống rượu, bia 

trong trường học
1
,  

+ Tổ chức  và triển khai nước uống trên lớp học, tiến hành lau , rửa lớp học 
2
, trang trí 

lớp học đúng quy định
3
. 

                                           
1
  Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/ 10/ 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục  về không để ngộ độc trong trường 

học. Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT  ngày 17/ 12/ 2014 tăng cường về phòng chống tác hại của thuốc lá, các chất 

có cồn.  



+ Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không để tình trạng học sinh bị ngộ 

độc thực phẩm xảy ra  trong trường học
4
. 

+ Chú trọng công tác giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho học 

sinh 
5
. 

+ Làm việc với UBND xã Đăk Choong về đảm bảo an ninh, trật tự cho học sinh, giáo 

viên  ăn, ở, sinh hoạt tại trường học và ở trọ trên địa bàn xã (Nếu có)
6
. 

III. ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƢỜNG HỌC 

1.Phòng, chống tai nạn thƣơng tích 

1.1Tăng cường giáo dục dán số, kế hoạch hóa gia đình, tránh tình trạng học sinh yêu 

đương sơm, lập gia đình. Tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 

học sinh các khối lớp. 

1.2.Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống 

cháy nổ.Có biện pháp sửa chữa khắc phục những cơ sở vật chất bị hư hỏng, xuống cấp 

có nguy cơ tai nạn, nhằm dảm bảo an toàn cho học sinh. 

1.3. Ban quản lý học sinh bán trú thường xuyên nhắc nhở học sinh không chơi các trò 

chơi nguy hiểm, chạy nhảy ở hàng lang cao tầng, trèo tường rào, lan can phòng ở 

tromg khu trường học, khu bán trú. 

1.4.Tăng cường công tác xây dựng trường xanh-sạch-đẹp-an toàn  . Hướng dẫn học 

sinh cách vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo đảm đủ nước uống cho học sinh . 

Đặc biedtj là học sinh ăn, ở khu bán trú. 

1.5.Tổ chức tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, các chất uống có cồn 

2. Công tác phòng, chống tai nạn thƣơng tích, đuối nƣớc . 

2.1: Cuối mỗi buổi học, giáo viên bộ môn dành 3 phút để nhắc học sinh tuyệt đối 

không được chơi đùa, nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch, đập nước, những nơi 

có các công trình múc cát,những nơi có tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao.Gd học sinh ý 

thức , thói quen biết chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người moin lúc mọi 

nơi. Giáo dục  kiến thức về khr năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.  

2.2: Nhà trường phối hợp với chính quyền và gia đình triển khai các giải pháp đảm bảo 

các điều kiện an toàn cho học sinh trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, nghỉ tết, 

                                                                                                                                    
2
  Tổ chức lau lớp học, bàn học, quét màn nhiện trần nhà, phòng ở  1 lần/ tuần. 

3
  Mỗi lớp học bàn ghế được kê ngay thẳn, có nội quy lớp học, có ảnh Bác, khẩu hiệu. 

4
  Tuyệt đối không để tình trạng học sinh mang cơm , thức ăn về phòng hoặc ăn không thời gian quy định. Nếu 

học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải báo ngay có bộ phận y tế nhà trường để kịp thời sử lý,  
5
  NQ số 21/ NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017. 

6
  Gvcn lập danh sách trích ngang học sinh ăn ở trong KTX, ở trọ trên địa bàn xã Đăk Choong gửi về BGH theo 

dõi, chỉ đạo. 



chủ động các phương án ứng phó với hiện tượng bất thường, thiên tai, bão lũ, nhằm 

đảm bảo an toàn cho học sinh .  

IV:Hội nghị, hội thảo tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn và công tác kiểm tra, 

đánh giá 

+ Phân công giáo viên tham gia các lớp tập huấn về tai nạn đuối  nước cho sở Giáo 

dục  tổ chức. 

+ Xây dựng nguồn minh chứng để đánh giá giáo viên GDTC. 

+ Phân công Y Tế trường học tham gia các lớp tập huấn  và lập kế hoạch về công tác 

an toàn thực phẩm, về phòng chống các bệnh tật trong học sinh. 

+ Tham gia tập huấn bơi cho giáo viên giáo dục thể chất. Phát động phong trào bơi vac 

kỷ năng an toàn bơi. 

+ Tăng cường kiểm tra công tác y tế trường học. Kiểm tra giáo dục thể chất.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Trên cơ sở hướng dẫn này. Giáo viên dạy môn thể dục thể thao, Y tế trường học 

khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trình BGH duyệt trước ngày 

30/9/2021. Để kịp thời triển khai cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

toàn trường phân hiệu THPT Lương Thế Vinh thực hiện 

Kinh phí hoạt động  

 Nhà trường tạo điều kiện bố trí kinh phí tổ chức và tham gia các hoạt động 

GDTC; TDTT; Y tế trường học và các điều kiện đảm bảo an toàn trường cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh do Sở GD&ĐT tổ chức. 

Công tác báo cáo :  

 Các hoạt động về Giáo dục thể chất, thể dục thể thao, y tế học đường báo cáo 

bằng văn bản vào ngày 25 hằng tháng qua  Zalo Ban chuyên môn  LTV. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác hoạt động thể thao, công tác y tế, công 

tác giáo dục thể chất năm học 2021 - 2022 của trường Phân hiệu THPT Lương Thế 

Vinh, trong quá trình triển thực hiện nếu có vấn đề gì , trao đổi trực tiếp BGH để được 

hướng dẫn. 

Nơi nhận  PH.THPT LƢƠNG THẾ VINH 
- BGH (th/d, chỉ đạo); 

- Các bộ liên quan (t/h) ; 

- Gvcn ( P/h) ; 

- Lưu VP. 

                                

                              Phó hiệu trƣởng 

Phạm Văn Hùng 



 


