
UY BAN NHAN DAN CONG I-IOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
THXACU'ALO flc 1p - Try do - Hnh phüc 

So: /KH—UBND Ctra Lô, ngày ththng 9 nãm 2020. 

KE HOACH 
Triên khai cong tác Y t trrrô'ng hçc nam hyc 2020 - 2021 

Thixc hin Thông tu lien tjch s 13/2016/TTLT-BYT-BGDDT ngày 12 tháng 5 
nãrn 2016 cüa Bô Y tê và B Giáo duc vâ Dào to quy djnh ye cong tác y tê trithng 
hoc; 

- Cong van s 418/ATTP-NV ngây 08 tháng 9 närn 2020 cüa S GD&DT Chi 
cic an toàn v sinhthrc phâm — So Y t Ngh An v tang cisOng darn bão an toán thirc 
phãm ti truOng h9c; 

- Cong van so i 862/HD-SGD&DT ngày 16 tháng 9 nãm 2020 cüa SO GD&DT 
Ngh An ye hiiOng dn cOng tác y tê trLrOng h9c, näm h9c 2020 — 2021; 

D tip t1ic th1rc hin t& cOng tác chàm sOc src khóe h9c sinh gop phn vào sçr 
nghip bão v và chãm soc si1rc khóe nhân dan, U' ban nhãn dan thj xä Cü'a Lô ban 
hành kê hoch triên khai cong tác Y té truOng hpc(YTTH) nãm h9c 2020 - 2021 trên 
dja bàn thj xA Cira Là grn các ni dung sau: 

I. M1JC TIEU 
1. Tip ti1c cüng c nhân luc và c sO vt ch.t, trang thit bj dam báo cho cOng 

tác YTTH. 
2. Day mrnh cong tác y t trumg hçc trong các CG sO giáo dyc; to chüc có hiu 

qua hot dng cüa Ban chi dto y tê truOng h9c các cap; triên khai thirc hin Dê an darn 
bâo dinh duOng hçip 1 vâ tang cuOng các hot dng v.n dng nhärn nãng cao tArn vóc, 
the chat cOa tré em, h9c sinh; Nâng cao chat 1uçng hot dng chãrn sOc sirc khOe cho 
hoc sinh các cp hoc. 

3. Phát hin sOrn, diu trj kjp thOi, phOng các bnh thuOng gp cho hçc sinh, 
sinh viên ti các truOng h9c trên dja bàn. Tang cu0iig các bin pháp phông ngira, Irng 
phó vOi djch bnh; Thirc hin vic giárn sat phát hin sOrn djch, bênh, tt trong truOng 
h9c và các co sO giáo dic dê xO 1 kjp thOi, không dê djch bnh xáy ra trong tru'Ong 
h9c và co sO giáo diic. Kiêm tra, giám sat các diêu kin v sinh trithng hpc, darn báo 
an toàn v sinh thirc phâm theo quy dinh; khOng dê xäy ra ng dc thirc phãrn trong 
truOng h9c và các co sO gião diic. 

II. CHI TIEU 
1.100% truOng h9c và các co sO giáo dc CO phOng y tê, báo darn din tIch, 

thun tin cong tác so cAp ciru và chäm soc siLrc khOe h9c sinh; 100% can b y te 
truOng h9c di.rqc ttp huAn chuyen mon yà chInh sách phap luãt nhà nuOc. 

2. 100% truOng hoc, co sO giáo diic to chüc kiém tra sirc khöe thuOng xuyên, 
khárn src khôe dinh kS'  rni nãrn hai lAn cho 100% h9c sinh; 100% các truOng hp'p 
mAc bnh duc thông báo cho gia dInh dê phOi hçip khám và diêu trj theo chuyên 
khoa. 



3. 100% trung hoc tu dãnh giá cong tác YTTH. 100% các tru'äng hpc dLr9'c 
kiêm tra cong tác YTTH It nhât 1 lan! nãm. 

4. 100% trung hoc, co s giáo duc trin khai t& các bin pháp phông chOng 
dich bnh nhât là djch bnh Covid-19. 

5. 100%  trung h9c, tram y t triên các hot dng truyên thông nâng cao sire 
khôe, phông chông bênh tt trong truô'ng h9c, phông chông tai nn thuong tIch gop 
phân ti1rng btrâc giám t' l mac tt khüc x, cong vço ct sOng, bnh rang rning, giun 
san và các yêu to nguy co cüa sirc khOe trong tri.thng h9c. 

6. 100% trirông h9c co sâ giáo diic có tO chirc an ban tril, ni tni (Co bêp an tp 
the) darn bâo cac diêu kin ATTP theo quy djnh. Không dê dê xãy ra các vi.j ng dc 
thirc phârn trong trung h9c. 

7. 100% hoc sinh, sinh viên tham gia báo hiêrn y tê. 
8. 100% truông Mârn non và Tiêu hc triên khai tot Chi.rong trInh SCm lipc 

di..thng - Nãng cao tam vóc Vit. 
9. 100% trithng h9c và co so' gião dye lam tot cOng tác dánh gIa và bác cáo 

YTTH theo quy djnh. 
III. NHIM VI) CI) THE 
1. Kin toàn Ban chi do y t trtrO'ng hpc các cap; Các trung h9c, Co s& iáo 

dyc thành 1p Ban chãm soc siLrc khOe h9c sinh, xây dirng k hoach hot dng cong tác 
y tA tnthng h9c, k hoach tuyên truyn, giáo dic si.rc khOe, kê hoach  to chiirc kiêrn tra, 
dánh giá tInh hInh thrc hin theo các quy djnh tai  Thông tu lien tjch sO 13/201 6/TTLT-
BYT-BGDDT ngày 12/5/2016 (Thông tu 13) cüa B Y té và B Giáo dye và Dáo tto 
quy dlnh  v cong tác y t truOng h9c tai  các co s giáo dye. 

2. Các co si giáo dye phôi hpp vi Tram  Y tê tai  dja phtrong to chirc thtrc hin 
cOng tác y t triRmg h9c theo Thông tu 13 quy djnh ye cOng tác y tê trithng hpc tai  các 
co s giáo dye; tang cumg các bin pháp phông ngCra, img phó vi djch bnh, däc blét là 
djch bnh Covid-19 theo Hithng dn sO 718/HDLN/YT-GDDT — TBXH ye hithng dan 
cOng tác phông, chng djch bnh Covid-19 trong CáC co s& giáo dyc, giáo dye nghê 
nghip. 

3. Dam bâo co Sà ha tang, trang thit bi y tê, thuôc thiêt yêu, các diêu kin can 
thit khác d triên khai hoat dng chãrn sóc, bào v sirc khOe cüa h9c sinh theo quy 
djnh cüa B Y té và Bô Giáo dye và Dào tao;  Tiêp tyc quan tarn dãu tir nâng cap co 
s ha thng cac trung h9c theo chun: Phông hoc, các phOng chtrc nãng, bàn ghê, 
bang, d dung trang thiêt bj dy và h9c; darn bão v sinh mOi truong trong truYng 
h9c, h thng cung dip nithc sach  và nba v sinh dt chuân theo quy djnh cáa B Y 
té, Bô Giáo dye và Dào tao. 

4. Dy rnanh  cong tac tuyên truyn, vn dng h9c sinh tharn gia báo hiêrn y té 
bat buc theo quy djnh tai  Lut Bão hiêrn so 46/2014/QHI3 ngãy 13/6/20 14 sra dOi, 
bO sung rnt s diêu cüa Lut Bâo hiêrn y té; Nghj djnh sO 146/2018/ND-CP ngày 
17/10/20 18 cCma ChInh phü Quy djnh chi tit và hithng dn bin pháp thi hành mt sO 



diêu cüa Lut Bàn hiêrn y tê; Htring dan so 1683/HD-SGD&DT-BHXH-SYT ngày 
11/9/2019 cüa Lien ngành GD&DT, BHXH và Sd' Y té ye diêu kiên thirc hiên, trách 
nhim 1p ho so md'c trIch chuyên, thanh toán, quyêt toán kinh phi khárn bnh, chü'a 
bênh trong cong tác chãm soc sirc khOe ban dãu theo Nghj djnh so 146/201 8/ND-C P. 
Tang cud'ng hot dng truyên thông giáo duc sirc khde cho hoc sinh, nhàt là tuyCn 
truyên ye phông chOng djch bnh, các bnh thu'ô'ng gp d' lira tuôi hpc sinh to chtc 
các hoat dng giáo dic ngoãi gid' len lOp, tu' van và truyên thông ye giáo dic si1c 
khde, ye sinh cá nhân, ye sinh mOi trird'ng, giáo dijc dan so, giào diic gid'i tInh, st'c 
khoé sinh san vi thãnh niên. To chic các hot dng truyên thông hLrdng i.rng Ngày the 
gid'i không thuôc lá (3 1/5), Ngãy v sinh yêu nu'd'c (02/7); Tuân lé qudc gia nu'ó'c 
sach, v sinh môi tru'O'ng; tháng hãnh thng vi tré em (tir 0 1-30/6) và các sir kin khác 
lien quan den cOng tác truyên thông chärn soc sirc khöe tré em, hoc sinh. 

5. Triên khai nôi dung chãm sOc sirc khOe cho hpc sinh: kiêm tra scrc khOe tOng 
quát vâ theo chuyên khoa cho h9c sinh; theo dOi phát triên the cht và tinh than cda 
h9c sinh; so' cap ciru ban dâu, phông chông c,n th hpc du'd'ng... Thông bàn tru'd'ng 
hap mae bênh cho gia dInh dê phôi hpp chuyên tuyen dieu trj. Triên khai có hiu qua 
eác chi.rong trInh y tê trong truO'ng hpc: tiêrn chOng mo rng, phdng chOng SU dinh 
duO'ng, phông chOng thiêu Vitamin A, tây giun, chu'ang trInh Sü'a hçc dird'ng... 

6. Tang ci.rd'ng Cong tác bão darn an toàn thçrc phãm trong CaC CO SO giáo dyc 
theo Chi thi so 4316/CT-BGDDT ngày 12/10/20 18 cda B tru'd'ng B GDDT; Tang 
eu'O'ng phôi hap chat che gina nhà trtrO'ng, gia dInh, chInh quyen da phLro'ng trong 
vic giáo due, hu'd'ng dn tré em, hoc sinh thrc hin các quy djnh ye an toàn thçi'c 
phârn; Kiern soát ch,t ehe ngun gc thçrc phâm vã eác khãu ché bién, báo quán, van 
chuyên thuc phãm trong CáC co sd' giáo diic; to chtrc bQ'a an ni trO, bàn tni trong các 
nhà tru'ô'ng darn báo dinh duO'ng hpp l. Chi do các co' sd' giáo due mãrn non, tiêu 
hpc tang cud'ng tuyen truyn v li Ich cüa vie cho tré uOng s&a, san phärn sra cho 
tré em, hpc sinh phài darn báo chit lugng theo quy djnh; 

7. Tang cud'ng cOng tác dam bão an toàn tru'd'ng hpc: Day rnnh hot dng 
phdng chOng tai nn thu'ong tIch hpc dird'ng, dc bit là phông tai nn dudi nu'd'c. TO 
chO'c thire hin eáe quy djnh ye cOng tác an toàn trud'ng hoe, darn báo rnOi tru'd'ng 
trud'ng hoc xanh, sach, dep, an toàn; tang eu'd'ng cong tác bäo v, chärn soc Ire em, 
dam bão quyn tre em, giáo due dan s, giáo dic gid'i tInh, src khoé sinh san cho hpc 
sinh; chO trpng giáo diic vic giU' gin ye sinh cá nhãn, v sinh mOi trisd'ng. 

8. Tang cu'd'ng cOng tác nu'd'c sch yã v sinh mOi trird'ng trong tru'd'ng h9c; xãy 
dy'ng, huó'ng dn str dung vâ bàn quán các cOng trjnh cap nud'e vã cOng trInh v sinh 
trong trud'ng h9e; báo dam nuôe ung cho h9e sinh vã diêu kin nhà v sirih trud'ng 
hpe; tO ehre eho hoc sinh giü' gin vã don v sinh cong trInh v sinh tru'd'ng hpc; giài 
quyet tInh trng m.t v sinh. 

9. BOi du'ng ehuyen mOn, nghip vçi eho di ngO nhân viên kiém nhiiii cOng 
tác y th h9c dud'ng trong eáe trud'ng hpe. 
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10. To chtrc và dam bão cong tác y t cho các k' thi trong nãm. 
11. Kiêm tra, báo cáo vâ dánh giá 
11.1. UBND thj xA tang ci.iông chi do, kim tra dánh giá cong tác y té tru'ô'ng 

hoc, ye sinh rnôi trLrng, các cong trInh ye sinh, nu'c sch, cong tác dam báo v sinh 
an toàn thirc phâm trong tnr6ng h9c. 

11.2. Báo cáo djnh kS',  dot xut: Các co so giáo dc thirc hin báo cáo djnh k' 
hot dng y th trong näm hpc chm nht vào ngày 30/5/2021 theo pht 1tc. so  02 
(Thông tLr 13) v Trtm Y t xà trén dja bàn, PhOng Giáo dyc và Dào to; Thirc hin 
báo cáo dt xuât theo yeu cu cüa co quan quãn 1 cAp trên.Cp nht, khai thác thông 
tin v cOng tác y t truô'ng h9c trên Cng Thông tin cüa B Giáo dyc và Dào t.o: 
http://www.moet.gov.vn  cüa SO Giáo ditc Va Dào tto: http://nghean.edu.vn. 

11.3. Dánh giá cong tác y tê trIrng h9c 
Các Co sO giáo dic tir tO chi.rc dánh giá két qua thçrc hin cOng tác y tê trithng 

hoc vão cutM nãm hoc: mAm non theo mu tai Phu luc sO 03, tiêu hoc, THCS, THPT, 
tru'?Yng phô thông có nhiu cap hpc theo Phy lye so 04 (Thông ti..r 13). COng tác v tê 
tru'Ong h9c là mt chi tiêu dê dánh giá thi dua hang nãm dôi vOi các co so giáo dye Va 
các cap quãn 1. 

IV. KINH PH 
- Ngun ngân sách nhà ntrOc b trI cho s1.r nghip Y tê, GD&DT, chãrn soc giáo 

dye tré em hang nãm theo phân cap ngân sách hin hành. 
- TrIch ngun kinh phi khám chüa bnh ban dâu cOa BHYT theo quy djnh hn 

h ành. 
- NguOn tài trg cüa các to chüc, cá nhân trong vã ngoâi nuó,c và các nguOn hçip 

pháp khác. 
V. TO CH(JC THU'C HIN 
1. Phông Y t 
- ChO dng phi hçip phOng Giáo dyc dào t?o,  các ngânh, don vj lien quan xciy 

dirng k hoch và chi do triên khai có hiu qua k hoch cong tác y t trithng h9c 
trén dia bàn. 

- ChÜ tn tham muu UBND Thj xã to chirc kiêm tra cong tác YTTH theo phãn 
cap. 

- Chi do Trung tam Y t lam d.0 mi tharn rnisu, to ch,.rc thçrc hin cc hoit 
dng YTTH, tp huãn bôi duOng nghip vy cho nhân viên lam cong tác y tê tru'O'ng 
hpc; và tOng hop báo cáo kt qua thçrc hin k hotch hang nãrn ye UBND thj xä (qua 
phông Y t) và SO Y t (qua Trung tam y t dir phOng tinh). 

2. Phông Giáo dyc và Dão to 
- Phi hop v&i PhOng Y th tham miru UBND Thj xa lap kê hoch, chi do tO 

chOc thirc hin cOng tác y th trung h9c; thông ké, báo cáo kêt qua hot dng, tOng 
kt, dánh giá cong tác y th trung hçc trén dja bàn. 



- Chi do co' s giáo duc tn.rc thuôc thãnh lap Ban chãrn soc siLrc khde hoc sinh, 
xây drng vâ thirc hin kê hoach y tê, hoit dông chãm soc sirc khöe ban dâu tti tru'ng 
hpc; tuyên truyên giáo diic sure khóe cho hpc sinh thông qua các hot dng giãng dy 
chInh khóa, ngo1i khóa, sap xp lich hoc tap vui choi giái tn hap l, hap v sinh, phii 
hyp vOi sirc khôe, d tuôi và gii tInh. 

- Chi do các Ca so' giáo diic bO tn phông y tê, trang thiêt bj vâ thuôc thiêt yu 
cho phông y tê theo quy djnh; phi hop vO'i các co' so' y t dü diêu kin soc src khOe 
cho hpc sinh ti tnrO'ng h9c (kiêm tra siLrc khóe djnh kS'  theo chuyên khoa, so' cap ctru 
ban dâu, phOng chng các bnh v mat, gi veo cot song, nha hoc duäng,...). 

- Chi do các truo'ng h9c khi có quy hoch, xãy dirng rnói, cãi to, sua chcra 
tru'o'ng hpc; mua sam trang thit bj, d dung hpc tap, dO chai tré em... phái thirc hin 
hoc tharn im.ru co quan có thârn quyn thirc hin theo các quy chuân, tiêu chuãn hin 
han Ii. 

- PhOi hap vo'i ngânh Y tê trong cOng tác dão to, tp huân chuyên rnOn, nghip 
vy cho nhân viên lam cong tác y t tnro'ng h9c. 

- Phôi hap Bão hiêm xã hi thj xã thrc hin tOt báo hiêm y tê h9c sinh; xâ hi 
hóa, huy dOng cOng dng tharn gia cong tác chãm soc sue khóe ban dãu cho h9c sinh. 

- Dê xuát vâ bô trI kinh phi dam báo thirc hin tOt cOng tác chãm sOc sirc khOe 
hpc sinh. Hu'o'ng dn các trurng h9c trirc thuc xây drng dy toán kinh phi và sO' dyng 
ldnh phi cho cOng tác y tê h9c du'&ng dOng quy djnh. 

3. Phông Tãi chInh - Kê hoch 
- Tham muu b trI kinh phi cho cOng tác YTTH theo phãn cap. 
- Huo'ng dn các phOng, dan vi, tnuo'ng hoc và UBND các phuo'ng thu. chi 

kinh phi y té truO'ng h9c dung quy dlnh. 
4. Trung tam y té Th1 xä 
- ChO tn vá phi hap vO'i phOng Y té, phOng Giáo dye vá dao to tharn muu 

cho UBND thj xâ trong vic 1p kê hoach, tO chO'c chi do thrc hin cong tOe YTTH 
trén dja ban theo phãn cp. 

- Phi hçp vo'i co quan quOn l' giáo dye to chüc dão to, tp huOn, bOi duO'ng 
chuyên mOn nghip vy v cOng tác y th tnuo'ng h9c; h trçl chuyên mOn nghip vy cho 
nhân viên y t truO'ng h9c; huthng dn tnin khai quOn l2, chOrn sOc và bOo v so'c khóe 
hoc sinh, truyên thông giOo dye so'c khöe. 

- Chuân bj các diu kin ly'c krcing, trang thiét bj chuyên mOn dé s.n sang irng 
phó xO' l' nhanh, hiêu qua các si,r cO ye an toãn thy'c phâm, djch bnh theo quy dinh vO 
hu'o'ng dn cOa ngânh y t. 

- TO churc diêu tra, giárri sOt cOc yêu tO v sinh tnu'o'ng hpc (v sinh mOl tru'O'ng, 
nguon niro'c, bép an), cOng tác phOng chOng djch bnh nhOt iã djch bnh Covid — 19 
ti các tru'O'ng h9c, ca so' giáo dye trên dja ban. 

- TO cho'c cOc hoat dng nhm nOng cao kin thuc, thu'c hãnh cOa hpc sinh 
trong linh vuc phông chông djch, nâng cao sure khOe theo lo'a tuOi; triên khai tOt các 
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chuong trInh y t tai  trithng h9c: SQ'a hoc du6ng, rira tay bang xà phông, uOng 
Vitamin A, tây giun... 

- HLrrng dn tr?m y tê và các trung hpc to chrc chärn soc src khOe h9c sinh, 
kiêm tra sirc khOe dinh kS',  khárn chuyên khoa cho hpc sinh tii cac so sO' gião dc 
trên dja bàn theo quy djnh. 

- Giám sat cong tác y té h9c dumg trên dja bàn, chili trpng cong tác v sinh an 
toàn thirc phâm, phông cMng suy dinh duO'ng, tt hçc lilra tuOi hpc diing ti cac 
trithng cho hc sinh. 

- Darn báo cong tác y t phiic vij các kS'  thi din ra trên dja bàn. 
- Thu'ng truc, tong hçp két qua hoçit dng y tê h9c diing báo cáo UBND Thj 

xa, Si Y t. 
5. Bão hiêm xã hui Th1 xã 

- Tang cixng tuyên truyn vn dng h9c sinh tharn gia báo hiérn y té; I-Iu'ng 
dn và phi hçp to diu kin thun Igi cho các co s giáo diic, phçi huynh vá hpc •inh 
trong viçc thirc hin báo hiêm y tê. 

- PhM hgp dam bâo quyn igi cho h9c sinh tharn gia bâo hiêrn y tê. Darn báo 
cap dy dü, kjp thyi kinh phi chàm soc süc khóe ban dâu cho h9c sinh ti CáC Co SO 

giáo diic. 
- Hung dn CáC CO s giáo diic sü ding kinh phi chãrn soc silrc khóe ban dãu 

cho h9c sinh ti trithng h9c. Quán 1' tt hot thng Báo hiêm y té hQC sinh. 
6. UBND các phu'ông 

- Phê duyt k hoch v hot dng y t trithng h9c cilia dja phuang; chili dng 
du us kinh phi, ngun nhân hrC, Ca s& vt ch.t bão dam to chuc thçrc hin tOt cOng tác 
y t truOng hpc trên dja bàn. 

- Cüng CO và tang cuo'ng hot dng cüa Ban Chi do y tê h9C dung. Chi dao 
triên khai có hiu qua hot dng chãm sOc SIXC khOe ban dâu cho h9C sinh trên dja bàn 
(tü h9C sinh rn.m non dn trung h9c CO s&). 

- Xây dirng và trin khai kê hoch cong tác y t h9c dung trén dja bàn. 
- DAu w co sä 4t ch.t, trang thit bj cho các tru'ng theo phãn cap quán 1, 

dam bâo các quy djnh v v sinh trung h9c, v sinh an tàn thirc phãrn trong nhã 
trungvà các ccr sâ giáo diic. 

- Chi.dao các cUr sâ giáo diic trên dja bàn vn dng hçc sinh tharn gia báo hiêm 
ytêditt1100%. 

- Chi dio TrY t vã CaC tnrrng h9c trên dja bàn triên khai các hott dng 
chuyn rnOn: hithng dn chuyên mOn cho can b y tê h9c disOng, triên khai Các 
chu'ang trInh y t trong tri.thng h9C; giárn sat phát hin sam djch bnh trong trLrO'ng 
h9c và các co s& giáo diic dé x& 1 kjp thai, trit d. 

- Djnh kS'  kiérn tra, giám sat cOng tác y té trithng h9c, CáC diêu kiên ye sinh 
truang h9c, cOng tác v sinh an toân thirc phâm và vic thçrc hin ti các tru'Ong rnârn 
non, phO thông trên dja bàn. 
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- Bô trI kinh phi h trY cho các hoat dông chãm soc src khOe hpc sinh theo quy 
di nh. 

7. Cc tru'O'ng hyc, co s& giáo dye trên dla  bàn 
- Kin toàn Ban chàm soc süc khOe h9c sinh. Tru'&ng ban là dai  din Ban Giám 

hiu, Phó trung ban là Trtm trithng Tram Y t phirông, üy viên thi.thng trirc là nhân 
viên y tê trueing h9c, các üy viên khác là giáo viên giáo diic the chat, Tong phi trách 
Di, di din Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh, Hi Ch& thp dO tru'ng h9c, 
Ban dai diên cha me hoc sinh. 

- To chirc triên khai thirc hin dy dü các ni dung YTTH dugc quy djnh tii 
Thông tu' lien tjch s 13/2016/TTLT-BYT-BGDDT ngày 12/5/20 16. 

- Chi do, kim tra, giám sat viêc thirc hin các nhim vçi y tê tarng h9c ti 
don vj, bão dam các diu kiên v Ca s v.t chit, trang thiêt bj, thuôc cho nhãn viên y 
tê thrc hiên nhiêrn vu. D xu.t vri co quan có thâm quyên dé báo dam nhán lçrc thyc 
hin cong tác y tê tru?irng h9c theo quy djnh. 

- Phôi hçxp vi ngành y tê triên khai các chixong trInh süc khOe cho li.ra tuOi h9c 
sinh, sinh viên. 

- Lp h so quán l sirc khOe, kim tra sirc khOe thi.thng xuyên theo quy djnh 
tü'ng lira tuôi; to chirc m?ii các Y, bác s9 chuyên khoa thuc ca sâ y tê có dO chirc 
näng, thâm quyn theo quy djnh khám sirc khOe djnh kS'  cho h9c sinh rni näm It nhãt 
1 ln. 

- Thirc hin nghiêm tOe viêc tu kiêm tra, dánh giá và báo cáo kjp thai cOng tác 
YTTH theo quy djnh. 

Trên day là K hoach trin khai cong tác Y t tnthng h9c nãrn h9c 2020 - 2021. 
Uy ban nhân dan Thj xä yêu cu các phông, ban, ngành, UBND các phung, Trim y 
t và các tru'ng hoc, cci sâ giáo diic trén dja bàn triên khai thrc hin tOt ni dung ké 
hoach./.  7-7i' 
No'i n/ian: TM. UY BAN NHAN 1)AN 
- Các SO: SYT, S0 GD&DT ( B/c); KT. CHU TICH 
- Thuàiig trrc Thj Uy (B/c); P110 CHU TICH 
- CT. cOc PCT HDND-tJBND ( clii do); 

- Ban Tuyêii giáo Th Uy; 
- Các phOng, ban, ngành lien quan; 
- UBND các phuO'ng; 

- Các co so GD trên dia bàn; 

- Luu VT, YT, GDDT. 

Hoãng Van Phüc 
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