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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vân Canh, ngày 29

tháng 9 năm 2020

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục thể chất, thể thao và y tế
trường học năm học 2020- 2021

Kính gửi: Hiê ̣u trưởng các trường trực thuô ̣c trong toàn huyê ̣n
Thực hiện Công văn số 1936/SGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2020 của Sở GD&ĐT
về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học
năm học 2020-2021, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường trực thuộc trong toàn
huyê ̣n (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất,
thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021 như sau:
A. Nhiệm vụ chung
Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học trong
các cơ sở giáo dục; triển khai hiệu quả các tài liệu, học liệu giáo dục nâng cao nhận
thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong hoạt động giáo dục thể chất, chủ động phòng,
chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; tổ chức có hiệu quả câu lạc bộ thể
thao trường học; triển khai thực hiện Đề án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường
các hoạt động vận động nhằm nâng cao tầm vóc, thể chất của trẻ em, học sinh; tăng
cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh
COVID-19. Tổ chức thành công giải thể thao học sinh cấp huyện và tham gia Hội khỏe
Phù Đổng (HKPĐ) cấp tỉnh năm 2021.
B. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể
I. Công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học
1. Các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai tổ chức giải thể thao cấp trường và
chuẩn bị các đội tuyển học sinh tham gia giải cấp huyện năm học 2020-2021.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg về việc phê duyệt
Đề án Tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 20162020 và định hướng đến năm 2025; tiếp tục triển khai Kế hoạch 398/KH-BGDĐT ngày
09/5/2019 về việc thực hiện Kết luận của Bộ trưởng tại hội nghị Nâng cao chất lượng
giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo dục.

3. Tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất gắn liền với nội dung môn học nhằm
đa dạng hóa các hoạt động vận động, khuyến khích học sinh tích cực, chủ động tham
gia rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất; duy trì tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp
trường, cấp Ngành cho học sinh và tổ chức đội tuyển thể thao tham gia các giải thi đấu
thể thao tại HKPĐ cấp tỉnh năm 2021.
4. Đẩy mạnh việc thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ thể thao
trong các cơ sở giáo dục; duy trì việc tập luyện thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy
các bài võ cổ truyền.... cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và
nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn khai thác, sử dụng
và tham gia các hoạt động giáo dục thể chất trên không gian mạng an toàn, hiệu quả;
tăng cường công tác xã hội hóa, tạo điều kiện, thu hút sự tham gia của các tổ chức xã
hội, các chương trình, dự án hỗ trợ nhằm phát triển công tác giáo dục thể chất và phong
trào thể thao trường học.
- Riêng Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh về việc thực
hiện chương trình đưa võ cổ truyền Bình Định vào trường học năm học 2015-2016 và
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đến nay đã kết thúc. Phòng GD&ĐT đang chờ ý
kiến chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bình Định và UBND tỉnh về việc giảng dạy ngoại khóa
môn võ cổ truyền Bình Định (sẽ có hướng dẫn sau).
II. Công tác Y tế trường học
1. Đề cao trách nhiệm, tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Lời
kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước,
các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch
COVID-19, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 của
UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT. Tuyệt đối không
chủ quan, lơi lỏng; nắm chắc tình hình, dự báo, chủ động và phối hợp chặt chẽ, xây
dựng kế hoạch, kịch bản, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu sẵn sàng ứng phó với
các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học theo hướng dẫn của Phòng
GD&ĐT.
2. Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác về y tế trường học:
a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong
công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, đảm bảo an 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 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT và các
văn bản liên quan về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục.

b) Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và cơ quan Bảo hiểm Xã hội tiếp tục hướng
dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức
khỏe ban đầu của học sinh trong trường học; đẩy mạnh tuyên truyền cho cha mẹ học
sinh và vận động học sinh tham gia BHYT bắt buộc theo quy định tại Luật số
46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị
định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.
3. Thực hiện các quy định về an toàn trường học
a) Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa
phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an
toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo
quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
b) Tổ chức thực hiện các quy định về công tác an toàn trường học, đảm bảo môi
trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; tổ chức bữa ăn bán trú trong các nhà
trường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm
bảo quyền trẻ em, giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản cho học sinh;
các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc cho
trẻ uống sữa, sản phẩm sữa cho trẻ em, học sinh phải đảm bảo chất lượng theo quy
định.
c) 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
nước uống cho học sinh và 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.
4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, truyền thông về giáo dục
sức khỏe, vệ sinh cá nhân, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tâm thần; tổ chức các hoạt
động truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5), Ngày vệ sinh yêu
nước (02/7); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; tháng hành động vì trẻ
em (từ 01-30/6) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức
khỏe trẻ em, học sinh.
III. Phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước
1. Phòng, chống tai nạn thương tích

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn,
phòng, chống tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày
15/4/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về 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 xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích
trong các trường phổ thông.
b) Các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh
lao động, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục, có kế hoạch thống kê, kiểm
soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong các nhà trường;
rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ
việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của học sinh (phòng
học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can… trong khuôn viên nhà trường), kịp thời
sửa chữa, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án sửa chữa, thay thế, khắc
phục tình trạng cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai
nạn, nhằm đảm bảo an toàn đối với học sinh trong năm học 2020-2021.
c) Tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng phòng, tránh các loại tai nạn thương
tích trong nhà trường và ngoài cộng đồng; nhắc nhở học sinh không chơi các trò chơi
nguy hiểm như: chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, leo trèo tường rào, lan can .…
2. Phòng, chống tai nạn đuối nước
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung giáo dục nâng cao nhận
thức phòng, chống tai nạn đuối nước trong các hoạt động giáo dục, giờ học giáo dục
thể chất nhằm trang bị cho học sinh cách nhận biết nguy cơ đuối nước.
b) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức phát động
phong trào phòng, chống tai nạn đuối nước và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các
đợt phát động tại nhà trường trước dịp học sinh nghỉ hè năm 2021; 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.
c) Hằng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo có mở các lớp bơi miễn phí cho học
sinh trong dịp nghỉ hè, đề nghị Hiệu trưởng các trường học quan tâm tạo điều kiện để
học sinh đơn vị mình tham gia đủ số lượng theo quy định.
- Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các văn bản hiện hành của Phòng
GD&ĐT hướng dẫn về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước sao cho đạt hiệu
quả cao nhất.
C. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở nội dung hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao
và y tế trường học năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch năm
học, tổ chức quán triệt, triển khai đến tất cả nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức,
người học trong toàn Ngành thực hiện.
2. Cập nhật thông tin và chế độ báo cáo
- Thường xuyên tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn
bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về các hoạt động giáo dục thể chất,
hoạt động thể thao và y tế trường học; các tấm gương người tốt - việc tốt trong học
sinh, đội ngũ thầy, cô giáo, CBQL giáo dục trên Cổng Thông tin của Bộ GD&ĐT:
http://www.moet.gov.vn.
Phòng GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng và triển
khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học của từng đơn vị
nhằm góp phần vào thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021 trong toàn ngành. Các đơn
vị báo cáo sơ kết triển khai công tác giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học học
kỳ I trước ngày 09/01/2021; Báo cáo tổng kết triển khai nhiệm vụ giáo dục thể chất,
thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021 trước ngày 07/6/2021. Báo cáo đột
xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết) về Phòng GD&ĐT
qua bộ phận chuyên môn Đội - TDTT bằng văn bản và văn bản điện tử theo địa chỉ
Email: thailq@vancanh.binhdinh.gov.vn, ngoài những vấn đề chính đã nêu trong công
văn, các đơn vị cần thống kê các số liệu kèm theo (theo biểu mẫu đính kèm - phụ lục
1 và 2 gửi về Phòng trước ngày 11/10/2020; riêng phụ lục 3 báo cáo vào cuối năm
học) để Phòng GD&ĐT tổng hợp, báo cáo về Sở GD&ĐT. Những đơn vị không nộp
báo cáo xem như chưa hoàn thành nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường
học năm học 2020-2021./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (thay b/cáo);

TRƢỞNG PHÒNG

- Như kiń h gửi (t/hiện);
- Lưu: VT, C/m.

Phạm Minh Chấn
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định
29-09-2020 07:55:17 +07:00

Phụ lục 1
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:
Điện thọai:

(Kèm theo Công văn số

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MÔN GDTC BẬC THCS
NĂM HỌC 2020-2021
/PGDĐT ngày
/9/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất,
hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021)
_________________________________________________________
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Ngƣời lập bảng
(ký, ghi rõ họ, tên và số ĐTDĐ)

…………….., ngày tháng
năm 20
Thủ trƣởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

Giảng dạy
thể thao tự
chọn môn gì?

Phụ lục 2
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:
Điện thọai:

DANH SÁCH CÁN BỘ Y TẾ TRƢỜNG HỌC NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Công văn số
/PGDĐT ngày
/9/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021)

____________________

Stt

Họ và tên

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Nam

Ngƣời lập bảng
(ký, ghi rõ họ, tên và số ĐTDĐ)

Nữ

Chuyên
trách

Kiêm
nhiệm

Đơn vị công tác

Số HS toàn
trƣờng/lớp

Trình độ
chuyên
môn

…………….., ngày tháng
Thủ trƣởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

Năm chính
thức vào
ngành
GD&ĐT

năm 20

Ghi
chú

Phụ lục 3

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỌC SINH QUA 4 NĂM THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ,
XẾP LOẠI THỂ LỰC (báo cáo vào cuối học kỳ II)
(Kèm theo Công văn số
/PGDĐT ngày
/9/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021)

_________________________________________________________

Năm học 2017-2018

Tổng
số HS

Số HS
xếp loại thể
lực từ Đạt
trở lên

Tỷ lệ
%

Năm học 2018-2019
Tổng
số
HS

Số HS
xếp loại
thể lực từ
Đạt trở lên

Tỷ lệ
%

Năm học 2019-2020

Tổng
số HS

Số HS
xếp loại thể
lực từ Đạt
trở lên

Tỷ lệ
%

Năm học 2020-2021

Tổng
số HS

Số HS
xếp loại
thể lực từ
Đạt trở
lên

Ghi
chú

Tỷ lệ
%

+ Việc thống kê, tính tỷ lệ về đánh gía, xếp loại thể lực: Thực hiện theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày
18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về đánh gía, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên (báo cáo vào cuối Học
kỳ II).
+ Riêng số HS xếp loại thể lực từ Đạt trở lên và tỷ lệ % của năm học 2020-2021 thì báo cáo vào cuối Học kỳ II.
........................, ngày..... tháng ……năm 2021
Ngƣời lập bảng
(ký, ghi rõ họ, tên và số ĐTDĐ)

Thủ trƣởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

