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Số:         /KH-TTYT Tp. Cao Lãnh, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phục vụ y tế Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 

trên địa bàn thành phố Cao Lãnh 
 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-SYT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế 

tỉnh Đồng Tháp, Kế hoạch phục vụ y tế Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch phục vụ Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đảm bảo sức khỏe cho tất cả các lực lượng tham gia kỳ thi THPT tại tất cả 

các điểm thi trên địa bàn Thành phố. 

- Chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc đáp ứng kịp thời công tác 

khám bệnh, chữa bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng ngừa các 

loại dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống Covid-19. 

II. NỘI DUNG – THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng tham gia tại các điểm thi 

- Chuẩn bị cơ số thuốc để kịp thời sơ cấp cứu tại các điểm thi đặt trên địa 

bàn Thành phố. 

- Phân công viên chức (bác sỹ, điều dưỡng, lái xe) trực tại các điểm thi và 

trên xe cấp cứu theo yêu cầu của Hội đồng coi thi ở các điểm thi trong suốt thời 

gian thi. 

- Phối hợp với các điểm thi hướng dẫn, hỗ trợ các điểm tổ chức thi thực 

hiện đảm bảo vệ sinh an toàn phòng, chống dịch, chuẩn bị phòng cách ly y tế 

tạm thời tại các địa điểm thi (nếu cần). 

- Đảm bảo công tác sơ cấp cứu, kịp thời xử lý tình huống, đảm bảo sức 

khỏe thí sinh trong suốt kỳ thi. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường đảm bảo trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ 

cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, kịp thời sơ cứu, cấp cứu và chuyển tuyến kịp 

thời đối với thí sinh không may bị bệnh hoặc tai nạn. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/7/2021 – 08/7/2021. 
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2. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Y tế thành lập Đoàn 

liên ngành Thành phố kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố, đặc biệt các cơ sở xung quanh các điểm 

thi. 

- Đảm bảo an toàn thực phẩm trước và trong kỳ thi THPT năm 2022. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/7/2021 – 08/7/2021. 

III. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí phục vụ kỳ thi theo đúng quy định hiện hành. Quyết toán 

thực tế tại các Hội đồng thi phụ trách. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Lập dự trù kinh phí thông qua Ban Giám đốc gửi về các Hội đồng thi. 

- Lập kế hoạch thực hiện; đồng thời phân công viên chức phục vụ y tế Kỳ 

thi (chăm sóc sức khỏe, kiểm tra an toàn thực phẩm) đảm bảo sức khỏe cho tất 

cả các lực lượng tham gia tại các điểm thi trên địa bàn Tp Cao Lãnh. 

- Tổng hợp hóa đơn (xăng, thuốc, vật tư y tế), danh sách viên chức đoàn 

liên ngành kiểm tra ATTP, viên chức tham gia trực (trừ điểm thi của Trường 

THPT Trần Quốc Toản) quyết toán thực tế tại các Hội đồng thi. 

- Báo cáo kết quả phục vụ sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 về Sở Y tế (khi có yêu cầu). 

2. Khoa An toàn thực phẩm 

- Phối hợp Chi cực An toàn thực phẩm Tỉnh và Đoàn liên ngành Thành phố 

thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và các 

đơn vị, cá nhân cung cấp suất ăn phục vụ thi sinh và người nhà thí sinh tại các 

Điểm thi (nếu có). 

- Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cao Lãnh trong Kỳ thi 

THPT năm 2022. 

3. Phòng Hành chính – Tổng hợp 

 Bố trí xe trực và phân công lái xe trực 01 xe cứu thương, đảm bảo hỗ trợ 

các điểm thi chuyển viện kịp thời các trường hợp vượt quá khả năng chuyên 

môn. 

* Ghi chú: Bệnh viện Quân Dân Y Đồng Tháp bố trí 01 xe cứu thương và 

Tổ trực theo xe (01 bác sĩ, 01 điều dưỡng) ở điểm thi Trường THPT Trần Quốc 

Toản. 

 

 



3 

 

4. Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế liên quan 

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho viên chức (y, bác sỹ, điều dưỡng) tham gia phục 

vụ kỳ thi theo kế hoạch (khi có phân công). 

Yêu cầu lãnh đạo các Trạm Y tế phân công viên chức đảm bảo trực 24/24, 

kịp thời khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu cho thí sinh trong thời gian thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh phục vụ Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2022./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Sở GD&ĐT Đồng Tháp (b/c); 

- Văn phòng Sở Y tế (b/c); 

- BV Quân Dân Y Đồng Tháp (ph/h); 

- Ban Giám đốc TTYT (b/c); 

- Phòng KHTC (th/h); 

- Phòng HCTH (bố trí xe); 

- Khoa YTCC-ATTP (th/h); 

- Trạm y tế xã, phường (th/h); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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