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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác y tế, an toàn
thực phẩm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
và thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn
Căn cứ Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ
thông (THPT) năm 2022; 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; Công văn số 1909/BYT-DP ngày
15/4/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện
pháp y tế với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần.
Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hoá Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp
10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định
1459/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc
Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn
tỉnh Thanh Hoá; Quyết định 1509/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2022; Quyết định 1510/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi Tuyển
sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023; Công văn số 7756/UBND-VX ngày
02/6/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao triển khai thực hiện 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; Công văn số 1036/ SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/4/2022 của Sở
GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Công
văn số 1391/ SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/5/2022 về việc phương án xử lý
đối với ca bệnh Covid-19 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học
2022-2023; Công văn số 1510/ SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 09/6/2022 về việc
tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19; Công văn số 1417/SCT-QLTM ngày 24/5/2022 của Sở Công
thương về việc triển khai các biện pháp phòng dịch, bảo đảm vệ sinh ATTP, ổn
định giá cả và đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định trong thời gian tổ chức kỳ thi
tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; kỳ thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2022; Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ
tịch UBND thị xã Nghi Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào
lớp 10 THPT năm học 2022-2023; Công văn số 2053/SYT-NVY ngày
27/5/2022 của Giám đốc Sở Y tế về việc đảm bảo công tác y tế cho Kỳ thi
THPT quốc gia năm 2022 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023;
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Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND thị xã Nghi Sơn về
việc Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt
nghiệp THPT năm 2022.
UBND thị xã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 và
đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào
lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trên địa
bàn thị xã Nghi Sơn, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
- Kiểm soát chặt chẽ và xác định đối tượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19; đồng thời đảm bảo công tác y tế, VSATTP, kịp thời xử lý khi có
tình huống đột xuất xảy ra tại kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi
tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên tại các Hội đồng thi, các điểm
thi. Kiểm tra, kiểm soát không để ngộ độc thực phẩm xẩy ra, góp phần tổ chức
thành công các kỳ thi trên địa bàn năm 2022.
2. Yêu cầu.
- Tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn PCD COVID-19
trong thời gian diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt
nghiệp THPT năm 2022.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác PCD, ATTP tại các Hội đồng thi, điểm
thi, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn đề y tế, ATTP, đảm bảo sức
khỏe cho cán bộ, giáo viên, thí sinh tại các Hội đồng thi, điểm thi.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn
PCD COVID-19 tại các Hội đồng thi, các điểm thi trên địa bàn thị xã.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, thí sinh
và nhân dân hiểu và tham gia công tác PCD, tập trung truyền thông về PCD
COVID-19, phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt
nghiệp THPT năm 2022 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, ngành Y tế, ngành
GD&ĐT, của thị xã Nghi Sơn mà trọng tâm là các chỉ đạo, hướng dẫn tại các
văn bản: Công văn số 2232/BGDĐT-QLCL ngày 30/5/2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo; Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế; Công văn số
1391/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/5/2022, Công văn số 1510/ SGDĐTKTKĐCLGD ngày 09/6/2022 của Sở GD&ĐT; Công văn số 1417/SCT-QLTM
ngày 24/5/2022 của Sở Công thương; Công văn số 2053/SYT-NVY ngày
27/5/2022 của Giám đốc Sở Y tế và nội dung kế hoach này.
- Bố trí phòng thi đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong
thời gian diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp
THPT năm 2022.
- Triển khai vệ sinh khu vực thi và phòng thi trước và ngay sau khi kết
thúc thời gian thi, Kỳ thi. Đặc biệt lưu ý: Các phòng thi riêng phải được vệ sinh
khử khuẩn ngay sau khi kết thúc mỗi buổi thi.
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- Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng; có
đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh; bố trí thùng đựng rác có nắp đậy
để thu gom, xử lý rác bảo đảm vệ sinh.
2. Đảm bảo công tác Y tế phục vụ tại các Hội đồng thi, các điểm thi.
Tổ chức tại mỗi Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 20222023 và mỗi Điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, một Tổ Y tế (mỗi Tổ
gồm 03 cán bộ Y tế: 01 Bác sỹ của bệnh viện đa khoa khu vực (BVĐKKV)
Nghi Sơn làm Tổ Trưởng và 02 Điều dưỡng viên hoặc 01 Điều dưỡng (của
BVĐKKV) và 01 Y sỹ của trạm y tế của xã, phường (có Hội đồng thi hoặc điểm
thi) là Tổ viên, đảm bảo công tác Y tế cho các Hội đồng thi và các điểm thi theo
quy định (có công văn chỉ đạo cụ thể về cử cán bộ y tế và quy định nhiệm vụ
của Tổ Y tế phụ vụ tại các Hội đồng thi hoặc điểm thi).
3. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về ATTP, nâng
cao kiến thức về ATTP cho cán bộ, học sinh và nhân dân về ATTP; đặc biệt đợt
cao điểm phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp
THPT năm 2022, để cảnh báo, ngăn chặn và phòng chống ngộ độc thực phẩm
tập thể có thể xẩy ra.
- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP phục vụ kỳ thi THPT năm
2022 và tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; tiến hành kiểm tra theo
thẩm quyền, phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật khi có thông tin
về hành vi vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật về ATTP. Chủ động giám
sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các yếu tố nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm,
không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn.
+ Thời gian kiểm tra: Từ 13/6/2022 đến khi kết thúc 02 Kỳ thi (thi tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp THPT năm 2022).
+ Phạm vi triển khai: Tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm, Bếp ăn tập thể tại địa bàn các xã, phường có Hội đồng thi hoặc điểm
thi và các xã, phường khác có liên quan.
4. Công tác thông tin báo cáo.
Các Hội đồng thi hoặc điểm thi (Tổ Y tế) thực hiện nghiêm chế độ thông
tin, báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, đảm bảo công tác y tế,
ATTP định kỳ hàng ngày (11h30 và 17h00) về Thường trực BCĐPCD COVID19 thị xã và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền qua Văn
phòng HĐND&UBND thị xã (Bộ phận Y tế).
III. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện công tác PCD COVID-19 và đảm bảo công tác y tế,
ATTP, phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi
tốt nghiệp THPT năm 2022 được bố trí từ nguồn ngân sách các cấp và các
nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND&UBND (Bộ phận Y tế).
- Chủ trì, phối hợp với TTYT thị xã, BVĐKKV Nghi Sơn, UBND các xã,
phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch
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này; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện
nhiệm vụ của các xã, phường, nhất là xã, phường có Hội đồng thi hoặc điểm thi.
- Chủ trì phối hợp phòng kinh tế, TTYT, Công an thị xã, các đơn vị liên
quan, tham mưu UBND thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP phục
vụ các kỳ thi năm 2022 và tiến hành kiểm tra ATTP trên địa bàn.
- Tổng hợp, báo cáo UBND thị xã, BCĐPCD thị xã tình hình dịch bệnh
COVID-19 và đảm bảo công tác y tế, ATTP phục vụ các kỳ thi năm 2022; kịp
thời tham mưu giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh (nếu có).
2. Trung tâm y tế thị xã.
Xây dựng kế hoạch đảm bảo nhân lực, kinh phí, vật tư được giao, đảm
bảo PCD COVID-19 và đảm bảo công tác y tế, ATTP phục vụ kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cụ thể
như sau:
- Về nhân lực: Bố trí cử 01 Điều dưỡng viên hoặc 01 Y sỹ (thuộc trạm y
tế xã, phường có tổ chức Hội đồng thi hoặc điểm thi) tham gia/Tổ Y tế tại các
Hội đồng thi, điểm thi; trước ngày 13/6/202, phân công 02 cán bộ (01 lãnh đạo
khoa ATTP, 01 KTV xét nghiệm) tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP
phục vụ các kỳ thi năm 2022.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp PCD
theo quy định, chuẩn bị đầy đủ cho các nhà trường có Hội đồng thi, điểm thi và
phối hợp với BVĐKV Nghi Sơn, UBND các xã, phường, các Hội đồng thi, điểm
thi triển khai công tác đảm bảo y tế và ATTP xong trước ngày 15/6/2022.
- Chỉ đạo trạm y tế các xã, phường, chủ động phối hợp với các nhà
trường, các Hội đồng thi, điểm thi, trong PCD COVID-19 và đảm bảo công tác y
tế, ATTP phục vụ các kỳ thi năm 2022 theo quy định.
3. Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn.
- Bố trí tại mỗi Hội đồng thi hoặc điểm thi 02 cán bộ y tế (01 Bác sỹ làm
Tổ Trưởng và 01 Điều dưỡng viên) tham gia Tổ Y tế, chuẩn bị đầy đủ thuốc,
phương tiện sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe phục vụ các kỳ thi năm 2022 trên
địa bàn theo quy định về PCD và đảm bảo công tác y tế, ATTP.
- Chuẩn bị tốt nhân lực, thuốc, vật tư y tế, giường bệnh, khu vực cách ly
PCD, phương tiện cấp cứu, xe cứu thương và các Tổ cấp cứu lưu động, sẵn sàng
cấp cứu khi có yêu cầu của các Hội đồng thi hoặc điểm thi và cấp có thẩm
quyền.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan Thường trực BCĐ các kỳ thi năm 2022 của thị xã, Chủ trì, phối
hợp với các phòng, ban, đội thuộc UBND thị xã, các ngành, đơn vị liên quan
triển khai thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND thị
xã Nghi Sơn về việc Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 20222023, thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và với các nội dung của kế hoạch này.
- Tham mưu BCĐ, UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện nói chung, kinh
phí đảm bảo công tác PCD COVID-19 và đảm bảo công tác y tế, ATTP phục vụ
kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp THPT
năm 2022.
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5. Ngành Văn hóa, thông tin.
Giao phòng Văn hóa-thông tin (VHTT) chủ trì phối hợp với Trung tâm
VHTT-TT&DL thị xã, Văn phòng HĐND&UBND, phòng GD&ĐT, các đơn vị
liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCD
COVID-19, đảm bảo ATTP, đặc biệt đợt cao điểm phục vụ kỳ thi vào lớp 10
THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp THPT năm 2022; đảm bảo không để
dịch bệnh lớn xẩy ra và không có ngộ độc thực phẩm tập thể.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Chủ trì, phối hợp với BCĐ thi, BCĐPCD; các phòng: GD&ĐT, Văn
phòng HĐND&UBND; TTYT thị xã, BVĐKKV Nghi Sơn và các đơn vị liên
quan tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện nói chung, kinh phí đảm
bảo công tác PCD COVID-19 và đảm bảo công tác y tế, ATTP phục vụ các kỳ
thi năm 2022.
7. Phòng Kinh tế.
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với BCĐ
thi, BCĐPCD, BCĐ quản lý ATTP thị xã và các đơn vị liên quan, tiếp tục triển
khai công tác PCD, ATTP, nhất là đợt cao điểm phục vụ các kỳ thi năm 2022.
- Bố trí 01 cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia đoàn kiểm tra liên
ngành về ATTP phục vụ các kỳ thi năm 2022 trên địa bàn.
8. Công an thị xã.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với BCĐ thi,
BCĐPCD, BCĐ quản lý về VSATTP thị xã và các đơn vị liên quan, tiếp tục
triển khai công tác PCD, ATTP, nhất là đợt cao điểm phục vụ các kỳ thi năm
2022 trên địa bàn.
- Cử 01 cán bộ, chiến sỹ có chuyên môn phù hợp tham gia đoàn kiểm tra
liên ngành về ATTP phục vụ các kỳ thi năm 2022 trên địa bàn.
9. Các phòng, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện tốt Kế
hoạch số 137/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc
Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp
THPT năm 2022 và các nội dung Kế hoạch này.
10. Các nhà trường (nơi Tổ chức Hội đồng thi, Điểm thi); Hội đồng
thi hoặc các Điểm thi.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này.
- Mỗi Hội đồng thi, Điểm thi phải bối trí một khu vực y tế, bao gồm: 01
phòng trực để: Khai báo y tế (khi cần thiết phải khai báo y tế), Khám bệnh, Sơ
cấp cứu ban đầu...; từ 01-02 phòng chờ (phòng đệm); từ 02 giường bệnh nhân
trở lên; Tổ y tế tham mưu chuẩn bị đầy đủ: Thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa
chất, dụng cụ bảo hộ y tế, phương tiện sơ cấp cứu; niêm Yết số điện thoại BCĐ
Thi, BCĐPCD, TTYT, BVĐKKV Nghi Sơn và thực hiện nghiêm các biện pháp
PCD theo chỉ đạo của Trong ương, BCĐPCD Quốc gia; ngành: GD&ĐT, Y tế
của tỉnh và cấp có thẩm quyền.
- Căn cứ chỉ đạo của ngành GD&ĐT, Y tế và cấp có thẩm quyền, bố trí
cán bộ dự phòng, phòng thi dự phòng và các điều kiện khác khi có tình huống
xảy ra.
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- Quản lý, chỉ đạo, điều hành và đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ Y
tế phục vụ PCD COVID-19 và đảm bảo công tác Y tế, ATTP theo quy định hiện
hành của nhà nước tại các Hội đồng thi, điểm thi trên địa ban năm 2022.
11. UBND các xã, phường.
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời Kế hoạch số
137/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc Chỉ đạo kỳ
thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt nghiệp THPT
năm 2022 và các nội dung của Kế hoạch này trên địa bàn quản lý.
- Đối với UBND các xã, phường có tổ chức Hội đồng thi, điểm thi:
+ Chủ trì phối hợp với các nhà trường có Hội đồng thi, điểm thi, TTYT
thị xã, chỉ đạo trạm y tế triển khai công tác PCD, đảm bảo y tế và ATTP xong
trước ngày 15/6/2022.
+ Chủ động kiểm tra ATTP theo thẩm quyền và phối hợp với đoàn kiểm
tra liên ngành về ATTP thị xã và tiến hành kiểm tra ATTP trên địa bàn; phát
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.
Trên đây là Kế hoạch PCD COVID-19 và đảm bảo công tác y tế, ATTP
phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và thi tốt
nghiệp THPT năm 2022. BCĐ: Các kỳ thi năm 2022, PCD COVID-19, về quản
lý ATTP thị xã; các phòng, ban, đội, đơn vị thuộc UBND thị xã; các ngành,
đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Tổ chức và UBND các xã, phường, căn cứ chức năng,
nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐPCD COVID-19 tỉnh (B/c);
- Các Sở: Y tế, GD&ĐT, Công thương (B/c);
- Thường trực: Thị uỷ; HĐND thị xã (B/c);
- Chủ tịch UBND thị xã; BCĐPCD COVID-19 thị xã (B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể, Tổ chức cấp thị xã (P/h);
- Thường trực BCĐ: Các kỳ thi năm 2022, CSSKND, về
quản lý VSATTP thị xã; Các phòng, ban, đội, đơn vị
thuộc UBND thị xã; Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn
vị trên địa bàn thị xã (T/h);
- Các trường: THPT Tĩnh Gia 1, 2, 3, 4; THCS&THPT
Nghi Sơn; TTGDTX&GD nghề nghiệp Nghi Sơn; CĐ
nghề Nghi Sơn; các Hội đồng thi, điểm thi trên địa bàn
năm 2022 (T/h).
- BCĐPCD COVID-19, UBND các xã, phường (T/h);
- Lưu : VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sỹ Lân
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