
 1 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

     Số:            /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày       tháng  6  năm 2022 
                               

   

KẾ HOẠCH 

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang việc Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/6/2022 của Ban Chỉ đạo thi cấp 

tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ 

sức khỏe trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh An Giang với 

các nội dung cụ thể như sau: 

 I. Mục đích 

Nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức bảo vệ sức khỏe cho các thành 

viên các Hội đồng coi thi và thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Thời gian thi: 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức trong 03 ngày: 

Từ ngày 06 đến ngày 08  tháng 7 năm 2022 (lịch thi cụ thể kèm theo) 

2. Địa điểm tổ chức:  

- Tại điểm trường: 11 huyện, thị, thành phố, tỉnh An Giang: (kèm phụ lục) 

- Gồm: 44 Điểm thi hơn 800 phòng thi và 60 phòng chờ. 

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 18.627 thí sinh. 

3. Nhiệm vụ chuyên môn: 

3.1. Đối với BVĐK TT An Giang, BVĐK KV tỉnh, KV Tân Châu, BV 

Tim – Mạch, BV Sản-Nhi, BVĐK Hạnh Phúc: 

- Bố trí 01 phòng cách ly điều trị tại bệnh viện và Đội ngũ Bác sỹ, Điều 

dưỡng trực để phối hợp với ngành Giáo dục, ngành Công an thực hiện các biện 

pháp an toàn, bảo mật khi có trường hợp thí sinh cấp cứu điều trị tại bệnh viện do 

xe cứu thương tại các điểm thi chuyển về (nếu có). 
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- Lập danh sách Tổ cấp cứu ngoại viện (01 Bác sĩ hoặc Y sĩ, 02 Điều dưỡng, 

tài xế, biển số xe, cử cán bộ làm trưởng đoàn, số điện thoại liện hệ) gửi Hội đồng 

thi địa phương, sẵn sàng thực hiện cấp cứu cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia 

kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại điểm trường thi trên địa bàn 

trước và sau kỳ thi.  

- Tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ tham gia Đội cấp cứu về xử trí, điều trị  

khi có xảy ra. 

- Chuẩn bị hậu cần: xe cứu thương, cơ số thuốc cấp cứu, trang thiết bị, dụng 

cụ y tế sẵn sàng cho công tác khám chữa bệnh và điều trị cấp cứu cho cán bộ, giáo 

viên và học sinh tại điểm trường thi trên địa bàn. 

- Ưu tiên khám chữa bệnh cho học sinh khi có nhu cầu, trước và trong những 

ngày thi của học sinh để đảm bảo kịp giờ dự thi. 

- Bệnh viện được phân công làm nhiệm vụ, điều động xe cứu thương và Đội 

cấp cứu ngoại viện (chỉ ở bên ngoài khu vực thi) và phối hợp CBYT cơ quan 

trường học vào sơ cấp cứu khi có yêu cầu hỗ trợ: 

+ Khi Hội đồng thi thông báo có thí sinh đau, ốm bất thường trong thời gian 

thi, phải kịp thời điều trị hoặc cho đi bệnh viện cấp cứu, nếu cần thiết (có cán bộ 

giám sát và công an đi cùng). 

+ Nghiêm cấm việc lợi dụng khám chữa bệnh tại chỗ để có những hành vi vi 

phạm quy chế thi. 

- Thành lập đường dây nóng bệnh viện gửi cho các Hội đồng coi thi để liên 

hệ khi cần thiết (số gọi cấp cứu). 

- Kết hợp với Trung tâm Y tế (TTYT) thành phố Long Xuyên chuẩn bị xe 

cứu thương sẵn sàng cấp cứu điều trị tại các điểm thi trong địa bàn thành phố Long 

Xuyên khi có yêu cầu.  

3.2. Chi Cục ATVSTP: Có kế hoạch hướng dẫn các TTYT huyện, thị, thành 

phố thành lập đoàn kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm xung quanh 

trường, thức ăn đường phố, xe đẩy,...các bếp ăn từ thiện phục vụ tại các điểm thi; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn thực phẩm tại địa phương. 

3.3. TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC):  

- Chỉ đạo, hướng dẫn TTYT huyện, thị, thành phố kết hợp với Phòng Giáo 

dục địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 

1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh 

COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần 

(kèm Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022), đồng thời phòng, chống các dịch 

bệnh khác tại các điểm thi như: phun hóa chất diệt muỗi, lau khử khuẩn bằng xà 

phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường các điểm nguy cơ hoặc đang có ổ dịch 

xảy ra tại điểm thi, đặc biệt tại những nơi đặt địa điểm in sao đề, coi thi, chấm thi. 
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- Chuẩn bị nhân lực, hóa chất, trang thiết bị hỗ trợ chống dịch cho các địa 

phương khi có yêu cầu. 

3.4. Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố: 

- Công tác ATTP: Thành lập Đoàn kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm, phối 

hợp với Quản lý thị trường tổ chức thanh kiểm tra các chủ cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm tại địa bàn, nhất là tại các khu vực điểm trường học có tổ chức 

thi, thời gian trước và trong những ngày thi của học sinh (đặc biệt chú ý thức ăn 

đường phố, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng). 

 - Đối với hệ điều trị:  

+ Chuẩn bị công tác tập huấn, hướng dẫn Đội cấp cứu ngoại viện, phòng 

cách ly, điều trị như Bệnh viện tuyến tỉnh;  

+ Rà soát chuẩn bị xe cứu thương, sẵn sàng sơ cấp cứu, vận chuyển người 

bệnh; mỗi điểm thi tại địa bàn cần có 01 xe cứu thương kèm 01 Bác sĩ hoặc Y sĩ, 02 

Điều dưỡng thường trực tại điểm thi;  

+ Thành lập đường dây nóng của TTYT gửi cho các Hội đồng coi thi địa 

phương để liên hệ khi cần thiết (số gọi cấp cứu). 

+ Hỗ trợ xe vận chuyển đề thi đến đến các Điểm thi trong các ngày thi theo 

kế hoạch của Hội đồng thi (khi có yêu cầu).  

- Đối với hệ dự phòng:  

+ Thực hiện theo hướng dẫn của CDC về công tác phòng chống dịch bệnh tại 

các điểm thi và các khu vực khác của Hội đồng thi. 

+ Tham mưu UBND phối hợp ban ngành đoàn thể địa phương hướng dẫn 

thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường, vệ sinh phòng thi (lau bàn ghế bằng xà 

phòng hoặc các hóa chất khử khuẩn thông thường) tại các điểm tổ chức thi để 

phòng chống dịch bệnh cho học sinh; Cử Đội chống dịch thực hiện việc phun thuốc 

diệt muỗi trước ngày thi cho tất cả các phòng thi tại địa phương (theo hướng dẫn 

của CDC). 

- Tại điểm thi:  

+ Phối hợp các Điểm thi vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh phòng thi;  

+ Phối hợp với nhà trường hướng dẫn thí sinh rửa tay, đo thân nhiệt trước 

mỗi buổi thi (đo tại nhà) và bố trí phòng cách ly theo Công văn số 2232/BGDĐT-

QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (kèm Công văn số 

2232/ BGDĐT-QLCL);  

+ Cử 01 cán bộ y tế phối hợp y tế trường học cấp cứu tại chỗ, chuẩn bị 

phòng khám để theo dõi, cách ly đối với thi sinh có triệu chứng nghi ngờ mắc 

COVID-19 (sốt, ho,…) gồm: giường, cơ số thuốc cấp cứu thông thường, dụng cụ 

cần thiết để phục vụ.  
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 - Chỉ đạo cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi có tổ chức Hội đồng thi 

phân công trực tại Trạm y tế 24/24; cung cấp số điện thoại của Trạm y tế cho Hội 

đồng thi để Hội đồng thi thông báo cho thí sinh liên hệ khi cần hỗ trợ về y tế nhất là 

ngoài giờ thi, kể cả ban đêm; Trạm Y tế tham mưu cho UBND xã, phường, thị trấn 

chỉ đạo các nhà trọ có thí sinh tạm trú liên hệ Trạm Y tế để cung cấp đường dây 

nóng của Trạm Y tế vào những ngày tổ chức thi. 

4. Đề nghị: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo cho cán bộ y tế cơ quan trường 

học đảm bảo trực suốt trong những ngày thi tại các điểm trường thi, ngành Y tế chỉ 

hỗ trợ bên ngoài và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hỗ trợ khi có yêu cầu của y tế 

cơ quan trường học. 

- Danh mục trang thiết bị, thuốc cơ bản cần thiết cho y tế cơ quan: 

(Sở GD&ĐT chỉ đạo cho Y tế cơ quan trường học trang bị) 

+ Dịch truyền: Lactat Ringer 500ml, Nacl 9 %0 500ml, Glucoza 5% 500ml, 

Glucoza 30% 100ml (dây truyền dịch). 

+ Hydrocortison 100mg (lọ). 

+ Calcium Sandoz 500mg (viên sủi). 

+ Captoril 25mg (viên). 

+ Spasmaverine 40mg (viên). 

+ Paracetamol 500mg (viên sủi). 

+ Primperan 5mg (viên). 

+ Phosphalugel (gói huyền dịch). 

+ Domperidon 10mg (viên). 

+ Omerazol 20mg (viên). 

+ Loperamid 2mg (viên). 

+ Diosmectit 3mg (Smecta-Hamette) (gói). 

+ Máy đo huyết áp, ống nghe 2 tai, bơm kim tiêm 5cc/3cc, pen, kéo, bông, 

gạc, băng keo dán/cá nhân, Alcool, Betadine… 

+ Nước đun sôi, trà, đường cát, ly, muỗng… (luôn sẵn có). 

III. Chỉ đạo điều hành và phụ trách địa bàn 

1. Đối với địa bàn thành phố Long Xuyên:  

- Chỉ đạo điều hành: Ban Giám đốc Sở Y tế theo dõi và chỉ đạo. 

- Phụ trách địa điểm thi của các đơn vị: 
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Cụ thể: 

+  BVĐKTT An Giang: Phụ trách điểm thi Trường Phổ thông thực hành sư 

phạm, số 25, Võ Thị sáu, phường Đông Xuyên, TPLX; đồng thời phụ trách về 

chăm sóc sức khỏe cho Hội đồng in sao đề thi tại Trường Đại học An Giang;  

+ BVĐK Hạnh Phúc: Phụ trách điểm thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ, 

Quốc lộ 91, khóm An Hưng, P. Mỹ Thới, TPLX;  

+ Bệnh viện Sản – Nhi: Phụ trách điểm thi trường Chuyên Thoại Ngọc Hầu, 

số 5B, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TPLX; 

+ Bệnh viện Tim – Mạch: Phụ trách điểm thi Trường THPT Long Xuyên, số 

02, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Mỹ Long, TPLX; 

+ TTYT TP. Long Xuyên:  Phụ trách điểm thi trường THCS Bình Khánh, 

đường Hàm Nghi, phường Bình Khánh, TPLX. 

(kèm danh sách và số điện thoại Hội đồng thi để liên hệ) 

2. Đối với các điểm thi tại huyện, thị, thành phố: 

- Chỉ đạo điều hành: Ban Giám đốc TTYT huyện, thị, thành phố theo dõi và 

chỉ đạo. 

- Riêng đối với TTYT TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc phối hợp với BVĐK 

KV Tân Châu và BVĐK khu vực Châu Đốc phân địa bàn phụ trách điểm thi. 

- Phụ trách địa điểm thi của các đơn vị: Giao cho các TTYT liên hệ với Hội 

đồng thi tại địa phương (kèm danh sách và số điện thoại Hội đồng thi để liên hệ), 

bố trí địa bàn (điểm thi), phân công cán bộ phụ trách, địa điểm tập trung xe cứu 

thương. Trường hợp không đủ xe cứu thương đề nghị các đơn vị liên hệ với Hội 

Chữ thập đỏ, từ thiện tại Trạm y tế tại địa phương để hỗ trợ. 

 IV. Hậu cần – kinh phí 

1. Hậu cần: Trung tâm CDC chuẩn bị hóa chất hỗ trợ cho các đơn vị phun 

hóa chất diệt côn trùng khi có yêu cầu. 

2. Kinh phí: TTYT huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tham mưu với 

Ủy ban nhân dân địa phương hỗ trợ kinh phí cho công tác phục vụ kỳ thi: công tác 

phí, công phun hóa chất, xăng chạy máy phun, xăng, xe đi lại... 

3. Các đơn vị được phân công theo địa bàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 xây dựng kế hoạch và danh sách cán bộ y 

tế tham gia hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe kỳ thi (danh sách đội cấp cứu 

ngoại viện phục vụ kỳ thi: tên Bác sĩ hoặc Y sĩ, Điều dưỡng, tài xế, biển số xe, số 

điện thoại liên hệ, cử cán bộ làm trưởng đoàn) gửi cho Hội đồng thi tại địa phương, 

đồng thời gửi về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 30/6/2022  để tập hợp 

báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 
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- Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 yêu cầu Giám đốc các 

đơn vị y tế báo cáo kết quả về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y, email: 

thhanh02@angiang.gov.vn). 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo 

cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, địa chỉ email: thhanh02@angiang.gov.vn),     

thông tin chi tiết xin liên hệ CN. Trần Hữu Hạnh, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, 

SĐT: 0919.272.830) để tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế giải quyết kịp thời./. 

 

     Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ kỳ thi (để biết); 

- Sở GD&ĐT (để biết); 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (để biết); 

- BV ĐKTT AG; 

- BV Hạnh Phúc; 

- BV Tim – Mạch; 

- BV Sản – Nhi; 

- BVĐK KV tỉnh;                              (để thực hiện) 

- BVĐK KV Tân Châu; 

- TT KSBT;                                 

- Chi cục ATTP; 

- TTYT huyện, thị, thành phố;          

- BGĐ Sở Y tế (để theo dõi); 

      - Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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