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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao 

và y tế trường học năm học 2022-2023 

 

 Thực hiện Công văn số 2174//HD-SGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ 

giáo dục thể chất (GDTC), hoạt động thể thao (HĐTT) và y tế trường học năm học 

2022-2023;   

         Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-THPT HHN ngày 19 tháng 9 năm 2022 về 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, 

 Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục thể chất (GDTC), hoạt động thể thao (HĐTT) và y tế trường học năm học 

2022-2023 như sau: 

A. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tiếp tục tăng cường, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và ứng 

phó với tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác có khả năng 

xảy ra trong trường học; xây dựng môi trường trường học an toàn, phòng chống 

tai nạn thương tích, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của trẻ em và học sinh. Triển khai 

thực hiện hiệu quả Chương trình Sức khoẻ học đường giai đoạn 2021-2025. 

2. Tích cực nâng cao chất lượng công tác GDTC, HĐTT trong chương trình 

môn học và hoạt động giáo dục; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để 

hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án tổng thể phát triển GDTC và thể thao trường 

học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. 

3. Tăng cường các hoạt động vận động, tự chăm sóc sức khỏe thông qua nhiều 

hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình dịch bệnh và trạng thái bình thường mới 

nhằm nâng cao sức khỏe, thể chất của trẻ em, học sinh; hoàn thiện và sử dụng hiệu 

quả hệ thống cơ sở dữ liệu về sức khỏe của trẻ em, học sinh, công tác GDTC, 

HĐTT và y tế trường học. 
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4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác GDTC, HĐTT và y tế 

trường học; công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương 

tích, đuối nước trong các đơn vị trường học . 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ    

I. Công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học 

1. Công tác giáo dục thể chất.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển GDTC và 

thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; 

Quyết định số 53/2008/QĐ BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT về việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.  

Tích cực, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình môn học GDTC, bố trí 

thời gian hợp lý, khoa học góp phần nâng cao chất lượng giờ học; đổi mới phương 

pháp, hình thức dạy học và cách đánh giá tạo hứng thú, yêu thích môn học, không 

gây áp lực cho học sinh; tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia 

của các tổ chức, cá nhân, các chương trình, dự án nhằm phát triển công tác GDTC 

và HĐTT trường học  

2. Hoạt động thể thao trường học 

Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên thể dục đáp ứng yêu 

cầu thực hiện hiệu quả chương trình môn học GDTC thuộc Chương trình Giáo dục 

phổ thông 2018; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị giáo dục, học liệu dạy và học 

cho cán bộ, giáo viên làm công tác GDTC và thể thao trường học. 

Tiếp tục tăng cường tổ chức hoạt động thể thao, đẩy mạnh phong trào tập 

luyện thể thao trong nhà trường, tạo điều kiện cho HS, cán bộ, giáo viên được 

thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể lực 

phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh việc thành 

lập và duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường hoạt 

động có hiệu quả thiết thực.  

Rà soát và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dành 

cho thể thao trường học; tăng cường công tác xã hội hóa, tạo điều kiện thu hút sự 

tham gia của các tổ chức xã hội nhằm phát triển phong trào thể thao trường học.  
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Bố trí kinh phí, tổ chức các hoạt động thể thao cấp trường để tham gia các hoạt 

động thể thao cấp tỉnh trong năm học 2022-2023, cụ thể:  

a) Các hoạt động thể thao cấp trường năm học 2022-2023 

Tổ chức các hoạt động thể thao cấp trường; tuyển chọn, thành lập đoàn vận 

động viên học sinh tham gia hoạt động thể thao cấp tỉnh.  

b) Các hoạt động thể thao cấp tỉnh năm học 2022-2023  

- Giải Điền kinh và Giải Bóng rổ học sinh phổ thông cấp tỉnh: Dự kiến tổ 

chức vào đầu tháng 3/2023 

- Giải bóng rổ học sinh trung học. 

II. Công tác Y tế trường học 

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh dịch khác trong nhà 

trường. 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan có thẩm quyền và 

hướng dẫn của ngành Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19. Không chủ 

quan, lơi lỏng; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo dịch COVID-19 có thể diễn 

biến phức tạp để xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp đảm bảo an toàn sức 

khỏe cho trẻ em, học sinh, cán bộ, nhà giáo và sẵn sàng ứng phó với tác động tiêu 

cực của dịch đối với ngành Giáo dục. - Tăng cường công tác truyền thông, phối 

hợp chặt chẽ với ngành Y tế để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch tiêm chủng phòng 

chống dịch COVID-19 cho trẻ em và học sinh. - Xây dựng kế hoạch và phối hợp 

với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trẻ em, học sinh kiến thức, kỹ 

năng bảo vệ sức khỏe của bản thân, phòng chống dịch COVID-19, các loại dịch 

bệnh khác như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Sởi, Rubella, Cúm A, Đậu mùa 

khỉ,… và các bệnh không lây nhiễm trong trường học.  

Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường trong trường học 

và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ 

quản lý; tiếp tục duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học theo quy định; 

thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các vật dụng cần thiết để bảo đảm an toàn 

khi học sinh đến trường học tập. Lưu ý việc giữ khoảng cách an toàn trong và 

ngoài lớp học, hạn chế học sinh tiếp xúc nhau. 

Đơn vị trường học có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa 

phương tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, theo dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp 

thời các trường hợp mắc bệnh và có nguy cơ về sức khỏe trong trường học 
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2. Công tác y tế trường học 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Y 

tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở 

giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh 

hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và vận động học sinh tham gia bảo 

hiểm y tế bắt buộc theo quy định. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo 

hiểm y tế.  

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nước sạch và vệ sinh môi 

trường trong trường học, chú trọng việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường, xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ 

sinh trong trường học, đảm bảo điều kiện nhà vệ sinh trường học; tổ chức cho học 

sinh lao động vệ sinh công trình vệ sinh trường học; giải quyết tình trạng mất vệ 

sinh trường học. 

Phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn trong tổ chức thực hiện và kiểm 

tra, đánh giá kết quả thực hiện. 

III. Đảm bảo an toàn trường học 

1. Thực hiện các quy định về an toàn trường học 

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học theo Chỉ 

thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT không để xảy 

ra ngộ độc thực phẩm trong trường học. 

Thường xuyên bảo đảm môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

Tăng cường công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng 

việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; xây dựng, hướng dẫn sử dụng và 

bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học; bảo đảm 

đủ nước uống cho học sinh, nước sinh hoạt và điều kiện nhà vệ sinh trong trường 

học.  

2. Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước 

 Thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 quy định về 

việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở 

giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về 
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xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường 

phổ thông.  

 Thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục ý thức, kiến thức, kỹ năng an 

toàn phòng, chống tai nạn đuối nước trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, 

trong các giờ học thể dục; tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền về tác hại, ảnh 

hưởng của đuối nước, giải pháp phòng, ngừa; 

 Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương 

triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trước, trong và sau các dịp 

nghỉ lễ, nghỉ hè; chủ động các phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất 

thường, thiên tai, bão, lũ, lụt,… nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. 

 3. Tuyên truyền giáo dục và tập huấn chuyên môn 

 Thường xuyên cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở GDĐT 

tổ chức, tuyên truyền nâng cao kỹ năng hướng dẫn phòng, tránh tai nạn thương 

tích, đuối nước và phương pháp sơ cấp cứu cho đội ngũ cán bộ, giáo viên để triển 

khai thực hiện tại trường; 

 Nâng cao năng lực chuyên môn về công tác quản lý, phương pháp tổ chức 

thi đấu, phát triển phong trào thể thao trong đơn vị trường học. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện, triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện. 

2. Chế độ báo cáo: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác GDTC, 

HĐTT và y tế trường học năm học 2022-2023 trước ngày 16/6/2023. Báo cáo đột 

xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi được giải quyết)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Phòng GDTrH (để b/c); 

- BGH(để chỉ đạo); 

- Toàn trường (t/h); 

- Lưu: VT 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                              Nguyễn Văn Đại 
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