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Thanh Khê, ngày 14 tháng 9 năm 2019
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh 

của Trường Trung học phổ thông Thái Phiên năm học 2019-2020  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban
nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Thái
Phiên;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5
năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định công tác y tế
trường học;

Xét đề nghị của viên chức y tế nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh của Trường Trung học
phổ thông (THPT) Thái Phiên năm học 2019-2020, gồm các thành viên có tên sau
đây:

1. Trưởng ban:
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Hiếu, Phó hiệu trưởng.
2. Phó trưởng ban:
- Mời Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Trạm Y tế phường Thanh Khê Đông.
3. Ủy viên thường trực:
- Ông Nguyễn Văn Chức, viên chức y tế.
4. Các ủy viên:
- Ông Hà Thúc Quang, Chủ tịch Công đoàn;
- Bà Dương Thị Tâm, Tổ trưởng Tổ Văn phòng;
- Bà Lê Thị Phượng, Bí thư Đoàn trường;
- Bà Võ Thị Hòa Nhi, Kế toán;
- Ông Hoàng Văn Võ, thành viên Hội Chữ thập đỏ nhà trường;
- Ông Đinh Huy Thanh, Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
Điều 2. Các thành viên có nhiệm vụ: quản lý, chăm sóc, tuyên truyền giáo

dục sức khỏe cho học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác y tế trường



học theo các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; đồng thời thực hiện các
nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 4. Công chức, viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn
trường, các bộ phận có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết
định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 4;                                                                                                    (Đã ký)
- Sở GDĐT (để b/c);
- Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng;
- Các tổ chức Đoàn thể trong trường;
- Các tổ chuyên môn, văn phòng;
- Trạm Y tế phường Thanh Khê Đông;                                             Nguyễn Cửu Huy
- Website nhà trường;
- Niêm yết;                                                                                              
- Lưu: VT.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THÁI PHIÊN 

        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHĂM SÓC SỨC KHỎE HỌC SINH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-THPTTPH ngày 14 tháng 9 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên)   

I. Nhiệm vụ
1. Quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh trong nhà trường
- Sơ cứu, xử lý ban đầu các bệnh thông thường  (trong thời gian học sinh

đang tham gia các hoạt động tại trường). Sau khi xử lý ban đầu các trường hợp,
cần thông báo cho cha mẹ học sinh biết để gia đình tiếp tục giải quyết và chuyển
lên tuyến trên.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phân loại sức khỏe cho học sinh,  02
lần/năm.

- Phối hợp với gia đình học sinh trong việc phòng bệnh và chữa bệnh (đưa đi
khám bệnh và phục hồi chức năng) cho học sinh.

- Mua, bảo quản trang thiết bị thuốc, phối kết hợp với Trạm Y tế phường cấp
thuốc cho các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ốm đau theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục sức khỏe
của ngành Y tế và ngành Giáo dục - Đào tạo triển khai trong các trường học hàng
năm.

3. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh về phòng, chống các bệnh
học đường  (bệnh cận thị,  vù  gẹo cột  sống,  bệnh răng  miệng…).  Vệ  sinh  môi
trường. Vệ sinh an toàn thực phẩm. Hướng dẫn công chức, viên chức quản lý, nhà
giáo, học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống sốt rét; phòng,
chống HIV/AIDS; phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống các tệ nạn xã
hội và thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

4. Tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế.
5. Tham gia xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp”, đảm bảo vệ sinh an

toàn thực phẩm.
6. Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh của trường tổ chức họp tối thiểu 01

lần/học kỳ.
7. Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình sức khỏe học sinh, lập sổ

khám sức khỏe, phiếu khám sức khỏe định kỳ và chuyển theo học sinh khi chuyển
trường.

8. Thực hiện thống kê, báo cáo về công tác y tế trường học theo quy định
của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.

9.  Thực  hiện  đúng  theo  quy  định  nội  dung  Thông  tư  liên  tịch  số
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Quy định công tác y tế trường học.
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II. Phân công
1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Hiếu, Phó hiệu trưởng: Trưởng ban.
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo chung về công tác y tế trường

học; đồng thời quản lý, chỉ đạo bộ phận y tế của nhà trường thực hiện đúng theo
các văn bản quy định hiện hành; tổ chức xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ
các thành viên trong Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh; phối hợp và chỉ đạo tổ chức
tuyên truyền, vận động học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế; chỉ đạo tổ chức các
buổi ngoại khóa; chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng trường học “Xanh - Sạch -
Đẹp”, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường.

Phối hợp với Phó hiệu trưởng chuyên môn chỉ đạo các Tổ chuyên môn: Giáo
dục công dân, Sinh học, Ngữ văn tổ chức dạy lồng ghép các chuyên đề về giáo dục
giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, … Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá
tình hình sức khỏe học sinh.   

2. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Trạm Y tế phường Thanh Khê Đông:
Phó trưởng ban.

Phối hợp với nhà trường thực hiện công tác y tế trường học.
3. Ông Nguyễn Văn Chức, viên chức y tế: Ủy viên thường trực.
Phụ trách phòng Y tế nhà trường. Xây dựng, quản lý tủ thuốc nhà trường;

tham mưu, lên kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ, các thiết bị y tế nhà trường; phụ
trách công tác bảo hiểm, công tác khám, cấp thuốc, sơ cấp cứu ban đầu cho công
chức, viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường theo
quy định. Lập sổ khám sức khỏe định kỳ theo từng khối lớp và chuyển theo học
sinh khi chuyển lớp, chuyển trường. Thực hiện thống kê, báo cáo về công tác y tế
trường học theo quy định của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện các
nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

4. Ông Hà Thúc Quang, Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên.
Tuyên truyền giáo dục các vấn đề liên quan đến sức khỏe và hướng dẫn công

chức, viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong công tác phòng,
chống dịch bệnh; phòng, chống sốt rét; phòng, chống HIV/ADIS; phòng, chống tai
nạn thương tích; phòng, chống các tệ nạn xã hội và thực hiện công tác dân số kế
hoạch hóa gia đình. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

5. Bà Dương Thị Tâm, Tổ trưởng Tổ Văn phòng: Ủy viên.
Xây dựng và quản lý tủ sách y tế nhà trường; “góc chia sẽ” sức khỏe sinh

sản vị thành niên; phối hợp với viên chức y tế làm công tác tư vấn sức khỏe sinh
sản vị thành niên. Chỉ đạo các nhân viên phục vụ, bảo vệ nhà trường theo dõi tình
hình điện, nước, bàn ghế, vệ sinh trong nhà trường; phối hợp viên chức y tế để đưa
công chức, viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường đi
bệnh viện (nếu có). Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

6. Bà Lê Thị Phượng, Bí thư Đoàn trường: Ủy viên.
Tuyên truyền công tác y tế trường học; xây dựng kế hoạch ngoại khóa về

sức khỏe sinh sản vị thành niên; các chương trình liên quan đến chủ đề sức khỏe,
vệ sinh trường học; phối hợp với lãnh đạo nhà trường theo dõi, quản lý về vệ sinh
môi trường, dụng cụ học tập của học sinh. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học
sinh về phòng, chống các bệnh học đường (bệnh cận thị, vù gẹo cột sống, bệnh
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răng miệng…). Vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện các
nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

7. Bà Võ Thị Hòa Nhi, Kế toán: Ủy viên.
Theo dõi và quản lý kinh phí khám chữa bệnh ban đầu (quỹ bảo hiểm y tế)

của học sinh; lập dự toán, chi trả các khoản phụ cấp theo quy định, thanh quyết
toán kinh phí thực hiện công tác y tế trường học hàng năm theo quy định hiện
hành.

8. Ông Hoàng Văn Võ, thành viên Hội Chữ thập đỏ nhà trường: Ủy
viên.

Phối hợp với viên chức y tế, Bí thư Đoàn trường và Tổ Thể dục - Giáo dục
quốc phòng tuyên truyền cho công chức, viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên
và học sinh toàn trường hiểu rõ và thực hiện có hiệu quả về công tác y tế trường
học đảm bảo 5 phương pháp đề phòng tai nạn thương tích, thực hiện tốt tháng an
toàn giao thông; tăng cường chất lượng dạy và học thể dục chính khóa; tăng cường
tổ chức các hoạt động ngoại khóa với các tiêu chí đánh giá cụ thể, linh hoạt; kết
hợp đồng bộ y tế học đường với dinh dưỡng học đường; phối hợp với viên chức y
tế để đưa công chức, viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà
trường đi bệnh viện (nếu có). Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân
công.

9. Ông Đinh Huy Thanh, Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh
trường: Ủy viên.

Phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ
trương, chính sách về giáo dục, an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, vệ
sinh môi  trường, giới  tính,  bảo hiểm y tế;  phòng,  chống tác hại  của thuốc lá;
phòng, chống các tệ nạn xã hội đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách
nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.

Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,
giáo dục truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên; hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh./.     

             
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                   (Đã ký)      

                                                                                            Nguyễn Cửu Huy
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