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KHẨN 
 

                    Kính gửi:   

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

 - Các bệnh viện đa khoa tuyến huyện. 

  

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 

08/8 đến ngày 10/8/2020 tại 35 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện Công 

điện số 1345-CĐ/TU ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020; các công điện, công văn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

01/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2020. Để phối hợp tổ chức các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, 

đúng quy chế, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị 

chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:  

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết 

về đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi trên địa bàn. Rà soát, lập 

danh sách các thí sinh thuộc diện cách ly y tế (tập trung, tại nhà, tại cơ sở y tế) 

trong vòng 14 ngày có xác nhận của chính quyền địa phương, gửi các điểm thi 

và Sở Y tế trước ngày 05/8/2020; tiếp tục rà soát, báo cáo các trường hợp phát 

sinh mới.  

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế thực hiện: 

+ Bố trí 02 /cán bộ y tế thường trực tại mỗi điểm thi trên địa bàn theo danh 

sách các đơn vị đã phân công (Danh sách cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại các điểm thi 

theo Văn bản số 2086/SYT-NVY ngày 27/7/2020 của Sở Y tế kèm theo). Cán bộ y tế 

được cử đi làm nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế để sơ cấp cứu các 

bệnh thông thường, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ coi thi và giải quyết 

các tình huống đột xuất về y tế trong thời gian thi, đặc biệt chú ý các trường hợp 

sốt, ho, đau họng...; căn cứ thực tế và các quy định hiện hành xác nhận kịp thời, 

chính xác những thí sinh ốm đột xuất và đang cách ly y tế không thể dự thi theo 

đúng quy định. 
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+ Quán triệt cho cán bộ được cử đi làm nhiệm vụ đảm bảo công tác y tế 

trong kỳ thi phải bảo đảm thời gian, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quy 

định của Hội đồng thi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng 

thi và việc thi của học sinh. Chủ động liên lạc với Bệnh viện Đa khoa/Trung tâm Y 

tế để được hỗ trợ trong các tình huống vượt quá khả năng chuyên môn. 

+ Hướng dẫn, giám sát các điểm thi trên địa bàn bảo đảm các điều kiện thiết 

yếu phòng chống dịch trong kỳ thi: Trước mỗi phòng thi, phòng họp hội đồng phải 

có dung dịch sát khuẩn tay có tối thiểu 60% nồng độ cồn (yêu cầu thí sinh, cán bộ 

coi thi vệ sinh tay trước khi vào thi và trước khi ra về); bảo đảm đủ nước uống cho 

thí sinh và cán bộ coi thi; bảo đảm thông khí phòng chống say nắng, say nóng.  

Thực hiện tốt vệ sinh môi trường điểm thi theo Hướng dẫn liên ngành số 

447/HDLN-YT-GDĐT ngày 02/3/2020 của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường học, đặc biệt là các 

phòng thi, phòng họp của hội đồng thi, khu vệ sinh. Yêu cầu thí sinh, cán bộ coi 

thi, lực lượng làm việc tại điểm thi tuân thủ nghiên túc mang khẩu trang khi đến 

điểm thi và trong suốt thời gian thi. 

+ Chỉ đạo các Trạm Y tế nơi có tổ chức điểm thi sẵn sàng tham gia sơ cấp 

cứu khi có yêu cầu.   

+ Đối với các trung tâm y tế có chức năng khám chữa bệnh: Bố trí đội cấp 

cứu ngoại viện và xe cứu thương, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu để 

sẵn sàng phương án cấp cứu đông người khi xảy ra sự cố và hỗ trợ chuyên môn 

cho cán bộ y tế tại các điểm thi khi có yêu cầu. Có phương án để sẵn sàng tiếp 

nhận, cấp cứu, điều trị khi có sự cố cần cấp cứu đông người. 

+ Tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trước và trong thời gian 

thi, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh ăn uống những nơi tổ chức điểm thi, các nhà 

hàng, khách sạn nơi bố trí ăn ở của cán bộ coi thi. 

2. Các bệnh viện đa khoa tuyến huyện:  

- Bố trí đội cấp cứu ngoại viện và xe cứu thương, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, 

phương tiện cấp cứu để sẵn sàng phương án cấp cứu đông người khi xảy ra sự cố 

và hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ y tế tại các điểm thi khi có yêu cầu.  

- Có phương án để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị khi có sự cố cần cấp 

cứu đông người 

3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Bố trí đội cấp cứu ngoại viện và xe cứu thương, 

chuẩn bị đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn khi 

xảy ra sự cố cần cấp cứu đông người. 

4. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Hướng dẫn, hỗ trợ các trung tâm y tế 

tuyến huyện bảo đảm an toàn thực phẩm trước và trong thời gian thi. 

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, giám sát 

các đơn vị thực hiện công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh cho kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2020. Đầu mối theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan 

đến công tác phòn chống dịch trong kỳ thi; tổng hợp các vướng mắc, đề xuất phát 
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sinh về công tác đảm bảo y tế và phòng chống dịch trong kỳ thi để báo cáo lãnh 

đạo Sở Y tế giải quyết. 

6. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường THPT nơi tổ chức 

điểm thi thực hiện: 

- Bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch tại kỳ 

thi như: Trước mỗi phòng thi, phòng họp hội đồng phải có dung dịch sát khuẩn tay 

tối thiểu 60% nồng độ cồn (yêu cầu thí sinh, cán bộ coi thi vệ sinh tay trước khi 

vào thi và trước khi ra về); bảo đảm đủ nước uống cho thí sinh và cán bộ coi thi; 

bảo đảm thông khí phòng thi đề phòng say nắng, say nóng. Thực hiện tốt vệ sinh 

môi trường điểm thi theo Hướng dẫn Liên ngành số 447/HDLN-YT-GDĐT ngày 

02/3/2020 của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong các trường học, đặc biệt là các phòng thi, phòng họp của hội 

đồng thi, khu vệ sinh. Yêu cầu thí sinh, cán bộ coi thi, lực lượng làm việc tại điểm 

thi tuân thủ nghiên túc mang khẩu trang khi đến điểm thi và trong suốt thời gian 

thi. 

- Phối hợp với các đơn vị y tế địa phương rà soát, lập danh sách các thí sinh 

hiện đang cách ly y tế (tập trung, tại nhà, tại cơ sở y tế) có xác nhận của chính 

quyền địa phương trong vòng 14 ngày để có căn cứ/phương án xử lý, tiếp tục rà 

soát các trường hợp phát sinh mới.  

- Các điểm thi phải bố trí các phòng thi dự phòng, có phương án điểm thi dự 

phòng trong trường hợp điểm thi chính thức nằm trong vùng phong tỏa. 

- Gửi danh sách các nhà hàng, khách sạn nơi bố trí ăn ở của cán bộ coi thi về 

Trung tâm Y tế tuyến huyện để thực hiện kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm; chủ động thông báo cho cán bộ y tế được cử làm nhiệm vụ tại các điểm coi 

thi, chấm thi, làm phách để đảm bảo công tác y tế. 

7. Các trung tâm y tế tuyến huyện thường xuyên nắm bắt các vấn đề phát 

sinh trong việc đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh cho kỳ thi THPT quốc gia 

năm 2020 và phản hồi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật qua số điện thoại đường 

dây nóng: 0961.202026 hoặc ThS. Từ Thị Thanh Hằng, Khoa Sức khỏe môi 

trường và Y tế trường học, số điện thoại: 0945. 332346./. 
 

Nơi nhận  
- Như trên;                                                                                            

- UBND tỉnh;      

- Bộ Y tế;              (để báo cáo)                     

- Giám đốc Sở;          

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp); 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế;                                                                              
- Các TTYT tuyến huyện; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                                                                                                 
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