
KẾ HOẠCH 

Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức kỳ thi tuyển dụng 

viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021 

 

  

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-SYT ngày 26/7/2021 của Sở Y tế về việc tuyển 

dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2021. Hội đồng 

tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Y tế năm 2021 diễn ra an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-

19 theo quy định. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa điểm tổ 

chức thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 

2021.  

Đảm bảo 100% thí sinh dự thi, công chức, viên chức và người lao động 

tham gia tổ chức kỳ thi thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG 

1. Thi Vòng 1 

1.1. Thông báo cho thí sinh thực hiện việc xét nghiệm virút SARS-CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh Covid-19 tại các cơ sở y tế: trước ngày tập trung 

thí sinh dự lễ khai mạc kỳ thi và làm thủ tục dự thi là 01 ngày. 

1.2. Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa điểm làm đề thi 

- Thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 cho Ban đề thi và các cán bộ tham 

gia thực hiện nhiệm vụ tại địa điểm làm đề thi: trước ngày thực hiện cách ly 01 

ngày. 

- Thực hiện vệ sinh các phòng được trưng dụng để Ban đề thi và các cán bộ 

tham gia thực hiện nhiệm vụ, trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế tại 

địa điểm làm đề thi: trước ngày thực hiện cách ly 01 ngày. 
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- Ban đề thi và cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa điểm làm đề thi 

thực hiện nghiêm túc quy định 5K để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

1.3. Thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 cho các công chức, viên chức và 

người lao động trực tiếp tham gia kỳ thi vòng 1 (Hội đồng tuyển dụng, Đoàn 

Giám sát tỉnh, Ban Giám sát Sở Y tế, Ban Coi thi, Tổ phục vụ thi....): trước ngày 

tập trung thí sinh dự lễ khai mạc kỳ thi và làm thủ tục dự thi 01 ngày.  

1.4. Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa điểm thi vòng 1 

a) Chuẩn bị cơ sở vật chất khu vực tổ chức thi: Hoàn thành trước ngày thi 

01 ngày. 

- Phối hợp Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn thực hiện vệ sinh Hội 

trường, phòng giám sát, các phòng thi, phòng chờ.... được Hội đồng tuyển dụng 

trưng dụng để tổ chức thi vòng 1.  

- Trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế để tại khu vực cổng trường 

và ngoài cửa phòng thi. 

- Bố trí 01 phòng dự phòng đối với thí sinh không có Giấy xác nhận đã test 

nhanh Covid-19. 

b) Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với thí sinh, cán bộ 

tham dự dự lễ khai mạc kỳ thi và thi vòng 1. 

- Bố trí cán bộ y tế thực hiện việc đo thân nhiệt, kiểm tra Giấy xác nhận đã 

xét nghiệm hoặc test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính (có giá trị trong vòng 

72 giờ kể từ khi cấp Giấy chứng nhận), cung cấp khẩu trang y tế cho thí sinh và 

người đến tham dự lễ khai mạc kỳ thi tại cổng trường.  

- Tất cả thí sinh và cán bộ dự lễ khai mạc kỳ thi thực hiện nghiêm túc quy 

định 5K để phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 

- Bố trí thí sinh ngồi làm bài thi với khoảng cách cự ly đảm bảo phòng 

chống dịch bệnh theo quy định. 

* Một số lưu ý: 

- Đối với người không có Giấy xác nhận đã xét nghiệm hoặc test nhanh 

Covid-19: không tham gia Lễ khai mạc kỳ thi tập trung tại Hội trường. 

- Đối với thí sinh không có Giấy xác nhận đã test nhanh Covid-19: đưa vào 

phòng chờ riêng để thực hiện test nhanh Covid-19 và chờ đến khi có kết quả mới 

được ra khỏi phòng để dự lễ khai mạc kỳ thi và thi vòng 1. 

- Trường hợp thí sinh không đến dự lễ khai mạc kỳ thi và làm thủ tục dự thi 

nhưng lại đến thi vòng 1 mà không có Giấy xác nhận đã test nhanh Covid-19: 

đưa vào phòng dự phòng để thực hiện test nhanh Covid-19 và chờ đến khi có kết 

quả mới được ra khỏi phòng để thi vòng 1 vào ca thi cuối cùng của từng môn 

thi. 

2. Thi Vòng 2 
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1.1. Thông báo cho thí sinh thực hiện việc xét nghiệm virút SARS-CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh Covid-19 tại các cơ sở y tế: trước ngày thí sinh thi 

vòng 2 là 01 ngày (Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo thời gian cụ thể đối với 

từng thí sinh theo lịch thi thực hành).  

1.2. Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa điểm làm đề thi 

- Thực hiện việc xét nghiệm hoặc test nhanh Covid-19 cho Ban đề thi và 

các cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa điểm làm đề thi: trước ngày thực 

hiện cách ly 01 ngày (Theo lịch cách ly đối với từng cán bộ ra đề thi theo từng 

chuyên ngành). 

- Thực hiện vệ sinh các phòng được trưng dụng để Ban đề thi và các cán bộ 

tham gia thực hiện nhiệm vụ, trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế tại 

địa điểm làm đề thi: trước ngày thực hiện cách ly 01 ngày. 

- Ban đề thi và cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa điểm làm đề thi 

thực hiện nghiêm túc quy định 5K để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

1.3. Thực hiện việc xét nghiệm hoặc test nhanh Covid-19 cho các công 

chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham gia kỳ thi vòng 2 (Hội đồng 

tuyển dụng, Đoàn Giám sát tỉnh, Ban Giám sát Sở Y tế, Ban Coi thi, Ban Chấm 

thi, Tổ phục vụ thi....): trước ngày thí sinh thi vòng 2 là 01 ngày. 

1.4. Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa điểm thi vòng 2 

a) Chuẩn bị cơ sở vật chất khu vực tổ chức thi: Hoàn thành trước ngày thi 

01 ngày. 

- Phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn thực hiện vệ sinh phòng 

Hội đồng thi, phòng giám sát, các phòng thi, phòng chờ.... được trưng dụng để 

tổ chức thi vòng 2.  

- Trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế để tại khu vực cổng trường 

và ngoài cửa phòng Hội đồng thi, phòng giám sát, các phòng thi, phòng chờ....  

- Bố trí 01 phòng dự phòng đối với thí sinh không có Giấy xác nhận đã test 

nhanh Covid-19. 

b) Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với thí sinh, cán bộ 

thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi vòng 2  

- Bố trí cán bộ y tế thực hiện việc đo thân nhiệt, kiểm tra Giấy xác nhận đã 

xét nghiệm hoặc test nhanh Covid-19, cung cấp khẩu trang y tế cho thí sinh và 

cán bộ thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi vòng 2 tại cổng trường.  

- Tất cả thí sinh và cán bộ tham gia tại kỳ thi vòng 2 thực hiện nghiêm túc 

quy định 5K để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Bố trí thí sinh tại phòng chờ và phòng thi thực hành hoặc phỏng vấn đảm 

bảo khoảng cách để phòng chống dịch bệnh theo quy định. 
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- Đối với thí sinh không có Giấy xác nhận đã test nhanh Covid-19: đưa vào 

phòng chờ riêng để thực hiện test nhanh Covid-19 và chờ đến khi có kết quả mới 

được ra khỏi phòng để thi vòng 2 (thi cuối cùng của buổi thi). 

3. Xử lý tình huống khi phát hiện các trường hợp thí sinh có dấu hiệu 

nghi nhiễm Covid-19 

- Khi phát hiện thí sinh có thân nhiệt cao bất thường thông qua việc kiểm 

tra thân nhiệt tại cổng trường, tổ chức test nhanh Covid-19, đồng thời cho thí 

sinh đó thi tại một ca thi riêng (đối với thi trắc nghiệm), thi cuối cùng (đối với 

thi thực hành hoặc phỏng vấn). Cán bộ coi thi và thí sinh phải đeo găng tay y tế, 

mặc đồ bảo hộ y tế cho đến khi kết thúc buổi thi. 

- Đối với thí sinh có kết quả test Covid-19 dương tính, thí sinh đó không 

được dự thi. Bộ phận tiếp đón thí sinh báo cho Hội đồng tuyển dụng để phối hợp 

với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện việc đưa thí sinh đến cơ sở y tế 

theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế 

năm 2021: Chủ trì việc tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng theo quy định hiện hành về 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ và phòng Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế: Tham 

mưu,  phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trong kế hoạch. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Thực hiện việc đảm bảo công tác 

phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ thi tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2021 

(bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt, lấy mẫu, phân luồng…. tại các địa điểm thi). 

4. Phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đảm bảo công tác 

phòng chống dịch Covid-19 tại địa điểm thi vòng 1. 

5. Phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn đảm bảo công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại địa điểm thi vòng 2. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Hội 

đồng tuyển dụng sẽ nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình 

thực tiễn trên cơ sở đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đúng theo quy 

định./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 
- Đoàn Giám sát tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 

- HĐ TDVC;  
- Ban Giám sát Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 
- Trường CĐSP Lạng Sơn; 

- Trường CĐYT Lạng Sơn; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, HSTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TDVC 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
Lý Kim Soi 
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