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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        #SoKyHieuVanBan                                                            #DiaDiemNgayBanHanh

KẾ HOẠCH
Đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch COVID-19 và an toàn vệ sinh 

thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thực hiện Công văn số 4283/BYT-MT ngày 26/5/2021 của Bộ Y tế về 
việc phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh năm 2021; Công 
văn số 899/ATTP-NĐTT ngày 18/5/2021 của Cục An toàn thực phẩm về việc 
đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, 
giáo dục nghề nghiệp năm 2021; Kế hoạch số 1433/KH-SYT của Sở Y tế về 
việc đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch COVID-19 và an toàn vệ sinh 
thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Để đảm bảo công tác y tế 
phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện; UBND huyện 
xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch COVID-19 và an 
toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cụ thể như 
sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ 
1. Mục đích 
- Tổ chức phục vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ, an toàn thực phẩm cho các 

cán bộ, nhân viên coi thi và thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 
tại điểm thi trên địa bàn huyện, xử lý kịp thời với các tình huống y tế có thể xảy 
ra trong thời gian diễn ra kỳ thi.

- Đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
 2. Nhiệm vụ 
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh, không để dịch COVID-19 xảy ra và lây lan trên địa bàn huyện. 
- Đảm bảo tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức kiểm nghiệm thực phẩm 

trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi. 
- Bố trí nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc 

y tế đối với các cán bộ, nhân viên và thí sinh tham gia trong kỳ thi; bố trí Tổ y tế 
để kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu và điều trị đối với tình huống y tế. 

- Chuẩn bị sẵn lực lượng phản ứng nhanh để đáp ứng trường hợp xảy ra 
những tình huống dịch bệnh, cấp cứu, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt... (nếu có). 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 1. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh 
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- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về thực hiện thông điệp 5K 
theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khuyến cáo thí sinh không đi đến và không tiếp 
xúc với người đến/ở/về từ vùng dịch chưa qua 14 ngày, khai báo y tế một cách 
trung thực theo hướng dẫn của Bộ Y tế thông qua ứng dụng: Vietnam Health 
Declaration, Bluezone, Ncovi, quét mã QRCode… 

- Tăng cường hoạt động giám sát các bệnh truyền nhiễm từ tuyến huyện 
đến cơ sở; chủ động giám sát điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại trường 
THPT Nam Trà My để phát hiện và xử lý sớm các trường hợp có nguy cơ mắc 
COVID-19. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn, bảo 
đảm phòng, chống dịch COVID-19 trước và trong kỳ thi tại các điểm tổ chức kỳ 
thi tốt nghiệp THPT. 

- Hướng dẫn điểm tổ chức kỳ thi thực hiện công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi.

 2. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 
Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

thực hiện nghiêm túc Công văn số 1078/ SYT-NVY ngày 26/5/2021 của Sở Y tế 
tỉnh Quảng Nam V/v đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp 
THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và Công văn số 
432/UBND-VP ngày 05/6/2021 của UBND huyện. Trong đó chú trọng một số 
nội dung sau:
 + Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp đảm bảo an 
toàn thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các 
quán ăn và các đơn vị, cá nhân cung cấp suất ăn phục vụ thí sinh và người nhà 
thí sinh gần Điểm thi; Yêu cầu thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm 
theo quy định của pháp luật. Không để các cơ sở không đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm cung cấp dịch vụ ăn uống. 

+ Thành lập các tổ thường trực (3 - 5 người/tổ) cùng phương tiện, thiết bị 
cần thiết để sẵn sàng phương án điều tra, xử lý nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm, 
sự cố về an toàn thực phẩm.

3. Công tác chăm sóc y tế và thường trực cấp cứu: Trung tâm Y tế 
huyện thành lập các Tổ y tế, bố trí nhân lực và đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị 
y tế thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế tại điểm tổ chức thi.

III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 
1. Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, 
truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm cung cấp cho cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống. 
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2. Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai đảm bảo 
công tác y tế, phòng chống dịch COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm phục 
vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm tổ chức thi. 

3. Trạm Y tế xã phân công cán bộ thường trực tại Trạm Y tế; tăng cường 
truyền thông các khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn 
thực phẩm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tham gia công tác kiểm tra, 
giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch COVID-19. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch COVID19 
và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; đề 
nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Trung tâm y tế huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Trường THPT huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Trạm y tế các xã;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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