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KẾ HOẠCH  

Về việc tổ chức truyền thông giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho Học sinh, Sinh viên        

   năm học 2020 - 2021 

 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y 

tế và Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học. 

Căn cứ Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, 

trường cao đẳng. 

Theo Đề xuất về việc tổ chức truyền thông giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho HSSV 

năm học 2020 - 201 đã được Ban giám hiệu duyệt ngày 25 tháng 3 năm 2021.  

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về tác hại của thuốc lá, ma túy, HIV/AIDS, thông tin 

về chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống 

dịch bệnh cho học sinh, sinh viên. Nhà trường xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức 

khỏe cho HSSV cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm, thành phần 

- Thời gian: Ngày 10/5/2021 và 11/5/2021. 

- Địa điểm: Hội trường, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. 

- Thành phần: Bao gồm học sinh, sinh viên các lớp sau: 

• Ngày 10/5/2021. 

Buổi sáng: 7g00 đến 11g00. (Bao gồm các lớp: CMA13CĐ3A, COT13CĐ3A, 

CTT13CĐ3A, KXD13CĐ3A, MLĐ13CĐ3A, QKS13CĐ3A, ĐCN13CĐ3A, ĐTC13TC3A, 

CGK13CĐ3A, COT14CĐ3ABC, CTP14CĐ3A, CTT14CĐ3AB,KDN14CĐ3A, 

KXD14CD3A, MLĐ14CĐ3AB) 

Buổi chiều: 13giờ 00 đến 17g00. (Bao gồm các lớp: QKS14CĐ3A, ĐCN14CĐ3ABC, 

ĐDD14CĐ3A, ĐTC14CĐ3A, CGK13TC4A, CMA13TC4ABCD, COT13TC4ABC, 

CTP13TC4A, CTT13TC4A) 

• Ngày 11/5/2021. 

     Buổi sáng: 7g00 đến 11g00. (Bao gồm các lớp: CTT13TC4B, HDL13TC4AB, 

KDN13TC4A, KXD13TC4A, MLD13TC4AB, NNH13TC4AB, QKS13TC4AB, 

ĐCN13TC4A, ĐDD13TC4A, ĐTC13TC4A, CGK14TC4A, KDN14TC4A, QKS14TC4A, 

ĐCN14TC4A).  



2. Nội dung: Mời báo cáo viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa và 

tuyên truyền viên của trạm y tế xã Phước Đồng về tuyên truyền, nói chuyện, truyền thông về 

các chủ đề sau: 

- Phòng chống tác hại của thuốc lá, ma túy, HIV/AIDS; 

- Phòng chống tai nạn thương tích; 

- Chăm sóc sức khỏe sinh sản độ tuổi vị thành niên và thanh niên; 

     - Triệu chứng, cách phòng chống một số dịch bệnh (Covid-19, sốt xuất huyết, 

Zika...); 

 3. Hình thức truyền thông 

 -  Tuyên truyền trực tiếp đến học sinh, sinh viên. 

 - Tuyên truyền thông qua tài liệu, tờ rơi, Pano, hình ảnh… 

 -  Đối thoại với HSSV. 

Trong mỗi buổi nói chuyện sẽ có một số phần quà để thưởng cho những HSSV tham 

gia tích cực nhất trong việc giao lưu với báo cáo viên. 

4. Phân công nhiệm vụ 

 4.1. Phòng Tổ chức – Hành chính 

 - Mời báo cáo viên truyền thông. 

 - Chuẩn bị maket, trang trí, nước uống, tài liệu truyền thông. 

 4.2. Phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án 

 - Chuẩn bị hội trường. 

 - Chuẩn bị màn chiếu, máy chiếu, âm thanh. 

 4.3. Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Đoàn thanh niên 

 - Phối hợp quản lý học sinh, sinh viên. 

- Phối hợp với báo cáo viên cùng tổ chức trò chơi. 

 4.4. Các khoa 

 - Triển khai kế hoạch đến giáo viên trong khoa. 

- Đảm bảo học sinh, sinh viên tham gia đông đủ theo đúng kế hoạch. 

Để việc tổ chức truyền thông giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên diễn 

ra tốt đẹp. Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng nội dung kế hoạch trên./.  

                

  Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG  
- Phòng CTHS-SV;    

- Phòng KH-TC; 

- Phòng QTTB-DA;   (VBĐT) 

- Đoàn TN;                                 

- GVCN các lớp có tên trên; 

- Cổng TTSV; 

- Lưu:VT, TC-HC (02 bản). Nguyễn Văn Lực 
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