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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi điều dưỡng, hộ sinh Trạm Y tế giỏi năm 2023 

 

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn 

hóa giao tiếp ứng xử của đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh công tác tại các trạm y tế xã, 

phường, thị trấn trong tỉnh (sau đây gọi là Trạm Y tế xã), góp phần thực hiện tốt Bộ 

Tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030 và tăng cường chất lượng cung cấp dịch 

vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của người dân; Sở Y tế tổ chức Cuộc thi Điều dưỡng, Hộ 

sinh giỏi Trạm Y tế năm 2023 (sau đây gọi là Cuộc thi), kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, 

văn hóa giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ điều dưỡng, hộ 

sinh; tạo phong trào thi đua học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác  điều 

dưỡng, hộ sinh tại các Trạm Y tế trong toàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng 

kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của điều dưỡng, hộ sinh Trạm Y tế xã. 

Trong thời gian diễn ra thi không để ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các 

Trạm Y tế và các đơn vị. 

- Việc tổ chức Cuộc thi phải tiết kiệm, không phô trương hình thức; có tác 

dụng thiết thực trong việc tạo ra môi trường sinh hoạt chuyên môn bổ ích và có tính 

giáo dục cao trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế.  

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG DỰ THI 

Cuộc thi được tổ chức thành 2 cấp: 

- Cấp huyện: Toàn bộ Điều dưỡng, Hộ sinh có trình độ từ trung cấp trở lên 

hoặc y sĩ có chứng chỉ hành nghề phạm vi chuyên môn điều dưỡng đang công tác tại 

các trạm y tế trong tỉnh, có thời gian làm việc trên 12 tháng, không bị kỷ luật dưới 

bất kỳ hình thức nào; về độ tuổi: không quá 50 tuổi đối với nữ, không quá 55 tuổi đối 

với nam. Các trung  tâm y tế tự tổ chức thi để chọn ra những người xuất sắc dự thi 

cấp tỉnh.  

- Cấp tỉnh: Mỗi trung tâm y tế tuyến huyện chọn 03 thí sinh đạt kết quả cao ở 

Cuộc thi cấp huyện. 
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III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI, CƠ 

CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Nội dung thi:  

1.1. Phần thi chuyên môn nghiệp vụ: 

- Lý thuyết: Kiến thức tổng hợp về điều dưỡng cơ bản, nội, ngoại, nhi, sản phụ 

khoa, truyền nhiễm, y học cổ truyền; kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác tiêm 

chủng,  an toàn tiêm chủng, kiểm soát nhiễm khuẩn và hệ thống văn bản quy định 

của Bộ Y tế về công tác TCMR; các văn bản của Bộ Y tế về tiêu chí quốc gia về y tế 

xã giai đoạn đến 2030, tiêu chí nông thôn mới, cơ sở y tế xanh sạch đẹp, quản lý chất 

thải y tế; Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế; Luật 

Khám chữa bệnh sửa đổi bổ sung 2023; Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng 

viên; quy định về y đức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hộ sinh. Đối 

với đối tượng hộ sinh ngoài nội dung trên, bổ sung thêm nội dung hướng dẫn quốc 

gia về  các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

- Thực hành: 20 quy trình kỹ thuật cơ bản về chăm sóc người bệnh và tiêm 

chủng, quy trình chăm sóc bà mẹ chuyển dạ đẻ và trẻ sơ sinh, nhận biết cây thuốc, vị 

thuốc nam. 

(Sở Y tế sẽ có văn bản hướng dẫn tài liệu nội dung thi) 

1.2. Phần thi giao tiếp, ứng xử: Trả lời các câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp; 

chế độ thường trực, cấp cứu; vai trò trách nhiệm của người điều dưỡng, hộ sinh trong 

việc đáp ứng sự hài lòng người dân; ứng xử các tình huống xảy ra hàng ngày trong 

mối quan hệ với người bệnh, đồng nghiệp, người dân và xã hội; các quy định về kỷ 

luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ viên chức. Đối với 

cấp huyện các đơn vị tự xây dựng bộ câu hỏi thi ứng xử. 

2. Hình thức tổ chức Cuộc thi:   

2.1. Cấp huyện: Toàn bộ thí sinh phải thi cả 2  nội dung 

- Thi chuyên môn: 

+ Lý thuyết: Thí sinh làm bài trên máy tính gồm 100 câu hỏi (thời gian 50 

phút); 

+ Thực hành: Thi “chạy trạm” gồm 6 trạm thi, mỗi trạm 5 phút, trong đó có 01 

trạm thi giáo dục sức khỏe; 01 trạm nhận biết/sử dụng thuốc nam; đối với hộ sinh thì 

các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc bà mẹ, trẻ em, giáo dục sức khỏe, nhận biết/sử 

dụng thuốc nam. Điểm mỗi trạm được quy về thang điểm 10. 

- Thi ứng xử: Thí sinh bốc thăm câu hỏi và trả lời trực tiếp trong vòng 5 phút. 

- 2.2. Cấp tỉnh:  

+ Thi Chuyên môn nghiệp vụ: Lý thuyết: Làm bài trên máy tính gồm 100 câu 

hỏi (thời gian 50 phút); thực hành: Thi “chạy trạm”. 
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+ Thi ứng xử: Chọn 13 - 15 thí sinh đạt kết quả cao ở vòng thi chuyên môn 

nghiệp vụ  để thi giao tiếp ứng xử, thuyết trình về các nội dung liên quan đến chuyên 

môn, nghiệp vụ.  

2.3. Cách thức tính điểm:  

+ Phần thi chuyên môn: Tổng điểm là điểm phần thi lý thuyết + phần thi thực 

hành, làm tròn đến hai chữ số thập phân; 

+ Phần thi ứng xử: 10 điểm được nhân hệ số 2, làm tròn đến hai chữ số thập 

phân. 

+ Điểm xếp giải là tổng điểm của thi chuyên môn và thi ứng xử, làm tròn đến 

hai chữ số thập phân. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi:  

- Cấp cơ sở: Các đơn vị tổ chức ôn tập và thi trước ngày 05/5/2023. 

- Cấp tỉnh: Dự kiến tổ chức vào dịp Kỷ niệm Ngày Điều dưỡng thế giới 

12/5/2023. 

4. Trang phục Cuộc thi: Trang phục y tế theo quy định của  Bộ Y tế đảm bảo 

gọn gàng, trang nhã, thuận tiện. 

5. Cơ cấu giải thưởng:  

- Giải cá nhân: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 07 giải khuyến khích. 

- Giải tập thể: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba và 03 giải khuyến khích. 

(Chỉ xét những đơn vị có đủ số lượng thí sinh dự thi theo quy định, tính điểm 

trung bình của tổng số thí sinh dự thi, xếp từ đơn vị cao nhất đến hết cơ cấu giải).  

IV. KINH PHÍ HỘI THI 

- Cấp tỉnh: Từ nguồn ngân sách sự nghiệp ngành y tế và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác (Dự toán kinh phí kèm theo); 

- Cấp cơ sở: Từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng nghiệp vụ Y:   

Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo, thể lệ cuộc thi. Chỉ đạo triển khai kế hoạch, chủ trì chuẩn bị nội dung ôn 

tập, biên soạn bộ đề thi, đáp án, biểu điểm chấm thi. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị 

chuẩn bị và tổ chức Cuộc thi đảm bảo tiến độ, chất lượng. Kiểm tra, giám sát hoạt 

động toàn bộ Cuộc thi. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan để bố trí máy tính, phương tiện, hội trường 

tổ chức thi. 
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2. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở: Tham mưu lãnh đạo Sở Y tế 

sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp y tế để phục vụ Cuộc thi; hướng dẫn, thực hiện 

thanh quyết qoán kinh phí đúng quy định. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

Phối hợp với các địa phương, các cơ quan truyền thông tổ chức truyền thông 

rộng rãi để tạo sự thu hút của người dân với công tác  y tế xã. 

Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tổ chức Cuộc thi; bố trí kinh phí 

hỗ trợ tổ chức triển khai Cuộc thi cấp tỉnh. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám 

khảo; phối hợp với các đơn vị liên quan các cơ quan truyền thông để thông tin rộng 

rãi về Cuộc thi. 

- Hướng dẫn các trạm y tế chuẩn bị và tổ chức thi theo kế hoạch. Tạo mọi điều 

kiện thuận lợi về thời gian, công việc, vật chất và tinh thần cho các thí sinh ôn luyện 

và tham gia Cuộc thi 

- Lựa chọn thí sinh xuất sắc để tham gia thi cấp tỉnh.  

- Sau khi kết thúc Cuộc thi các đơn vị gửi báo cáo kết quả và lập danh sách 

trích ngang thí sinh tham dự Cuộc thi cấp tỉnh (Họ tên, năm sinh, trình độ chuyên 

môn, số năm công tác), gửi về Sở Y tế trước ngày 05/5/2023 

5. Đề nghị Trường Cao đẳng Y tế: Hỗ trợ về hội trường, giảng viên và 

phương tiện, thiết bị để tổ chức thi lý thuyết và chung kết Cuộc thi. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi điều dưỡng, hộ sinh Trạm y tế giỏi năm 

2023, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng. Trong quá trình 

triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghi liên hệ Ths. Nguyễn Việt Thắng, 

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận:                                                                   

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Cục Quản lý KCB (để báo cáo; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Trường CĐYT (để phối hợp); 

- UBND các huyện, TP, TX (để p/h chỉ đạo); 

- Các PGĐ Sở; 

- TTYT các huyện, TP, TX; 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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