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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 1920/SYT-NVY 
V/v hỗ trợ y tế làm nhiệm vụ CSSK 

Hội đồng thi và học sinh Kỳ thi Trung 

học phổ thông năm 2020 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 04 tháng 8 năm 2020 

 

       

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố. 

Sở Y tế An Giang tiếp nhận Công văn số 2019/SGDĐT-GDCN&KTKĐCL 

ngày 03/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc đề nghị hỗ trợ công 

tác y tế tại các điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. 

Thời gian và Địa điểm: 

* Thời gian tổ chức thi: từ ngày 08 đến ngày 10/8/2020. 
* Địa điểm Hội đồng thi: gồm 39 Hội đồng thi (danh sách đính kèm). 

Theo đề nghị của Sở GD &DT, Giám đốc Sở Y tế giao cho Giám đốc Trung 

tâm Y tế các huyện, thị, thành phố, triển khai thực hiện nhiệm vụ sau: 

Mỗi đơn vị: 

1. Chỉ đạo cho Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn có Hội đồng thi đứng chân 

trên địa bàn, cử 01 cán bộ y tế trực tại điểm thi (03 ngày), khi đi mang theo máy đo 

thân nhiệt hổ trợ cho cán bộ Y tế học đường của Trường. 

(danh sách cử cán bộ tham gia theo mẫu) gửi  về phòng TCCB – Sở GDĐT, 

ĐT: 02963 857 795, số DĐ cô Loan: 0935 072 972, danh sách gửi về trước ngày 

05/8/2020 để Sở GD&ĐT ban hành các Quyết định, Email: 

phongtccb@angiang.edu.vn). 

Mẫu danh sách CB tham gia: 

 

TT Họ tên Chuyên môn Đơn vị Điện thoại 

(số DĐ) 

Ghi chú 

      

      

 

2. Phun xịt hóa chất vệ sinh môi trường và  hướng dẫn phòng chống dịch tại 

tại các điểm thi. 

3. Riêng Trung tâm Y tế huyện An Phú cử cán bộ đến điểm Trường PTTH 

Lương Thế Vinh (điểm cũ), cơ sở hiện đang là khu cách ly tập trung của huyện 

trong phòng chống dịch COVID 19, khảo sát để triển khai điểm thi cho học sinh khi 

có tình huống xảy ra (F1 có kết quả xét nghiệm (+). 

Giám đốc Sở Y tế giao cho phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế (Bs Võ Văn Đường, 

Phó Trưởng phòng. ĐT: 0903 000 187) giám sát, theo dõi, báo cáo và tham mưu cho  
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Lãnh đạo Sở khi cần thiết. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng 
mắc, đề nghị trao đổi với phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế để thảo luận và giải quyết. 

 Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- Sở GD&ĐT AG (để phối hợp); 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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