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KẾ HOẠCH 

Công tác y tế phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á  

lần thứ 31 năm 2022 tại tỉnh Hà Nam (SEA Games 31) 

  
 Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-BYT ngày 16/02/2022 của Bộ Y tế về việc 

đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2022 

và Kế hoạch số 11/KH-BTC ngày 04/3/2022 của Ban tổ chức địa phương đăng cai tổ 

chức môn Futsal trong chương trình SEA Games 31, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch 

công tác y tế phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 202 tại tỉnh (gọi 

tắt là Kế hoạch đảm bảo y tế cho SEA Games 31) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  

 - Đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch,  không để dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra trước và trong thời gian diễn ra SEA 

Games 31 tại tỉnh, nhất là dịch COVID-19. 

 - Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng 

tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát trước và 

trong thời gian diễn ra SEA Games 31. 

 - Đảm bảo đầy đủ và kịp thời nhân lực, phương  tiện, thuốc, trang thiết bị  

thiết yếu để  thực hiện chăm sóc y tế  đối với các Đoàn tham dự  SEA Games 31 và 

những tình huống cấp cứu, tai nạn khác. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Theo Kế hoạch số 11/KH-BTC ngày 04/3/2022 của Ban tổ chức địa phương 

đăng cai tổ chức môn Futsal trong chương trình SEA Games 31, thời gian và địa điểm 

diễn ra các nội dung trong Chương trình SEA Games 31 tại tỉnh, cụ thể như sau: 

- Từ ngày 03/5 đến ngày 09/5/2022, đón tiếp các đoàn thi đấu về tỉnh tập luyện. 

- Từ ngày 10/05 đến ngày 20/5/2022, các đoàn thi đấu tại Nhà thi đấu thể dục 

thể thao tỉnh Hà Nam, đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Các khách sạn: Vinpearl, Hòa Bình, INCO 515.9 là các địa điểm được giới 

thiệu cho Ban tổ chức, đại biểu, vận động viên… lưu trú trong thời gian diễn ra 

SEA Games 31 tại tỉnh. 
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 III. NỘI DUNG CÔNG TÁC Y TẾ PHỤC VỤ SEA GAMES 31 

 1. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh 

 - Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh và bảo vệ môi trường. 

- Chủ động kiểm tra, giám sát, phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch đặc biệt là dịch Covid-19, dịch Sốt xuất huyết trước, trong và sau thời 

gian diễn ra SEA Games 31. Chú trọng tại các địa điểm thi đấu và nơi ăn, nghỉ của 

các Đoàn vận động viên như: Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, các khách sạn 

Vinpearl, Hòa Bình, INCO 515.9… 

- Thành lập các Đội chống dịch cơ động nhằm đáp ứng xử lý các trường hợp 

dịch bệnh xảy ra (nếu có) 

 3. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

 - Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là các đơn vị, cá nhân cung cấp, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm về trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 - Chủ động kiểm tra, giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các 

nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh. Chú trọng tại các địa điểm thuộc thành phố 

Phủ Lý. 

 - Thành lập các Tổ giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 4. Công tác phục vụ sơ cứu, cấp cứu 

- Thành lập các Tổ cấp cứu lưu động, thường trực tại các điểm thi đấu và tập 

luyện của các đoàn để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh tại địa điểm thi 

đấu và tập luyện.  

- Xây dựng phương án chuẩn bị: về nhân lực, giường bệnh, thuốc, trang thiết 

bị thiết yếu... sẵn sàng tiếp nhận người bệnh và đáp ứng cấp cứu, điều trị trong các 

tình trạng khẩn cấp về tai nạn hàng loạt, cháy nổ, tai nạn giao thông… 

- Bố trí buồng bệnh, giường bệnh điều trị dành riêng cho người nước ngoài.  

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế 

 - Tham mưu xây dựng Kế hoạch; đôn đốc các đơn vị thực hiện theo nhiệm 

vụ được giao; 

 - Là đầu mối thu thập thông tin liên quan đến triển khai thực hiện Kế hoạch; 

tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện. 
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2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

toàn tỉnh đặc biệt chú ý dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết và trọng tâm trên địa 

bàn thành phố Phủ Lý trước, trong và sau thời gian diễn ra SEA Games 31. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý, Chi Cục An toàn 

Vệ sinh thực phẩm  chủ động kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và triển khai xử lý 

khoanh vùng, xử lý dịch kịp thời (dịch Covid-19, Sốt xuất huyết, các vụ ngộ độc 

thực phẩm...) 

 3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, các 

nhà hàng, khách sạn thuộc thành phố Phủ Lý, trọng điểm là các khách sạn nơi các 

đại biểu, Đoàn vận động viên lưu trú. 

- Phối hợp với Phòng Y tế thành phố Phủ Lý, Trung tâm Y tế thành phố Phủ 

Lý trong kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại khu vực thi 

đấu tập luyện của các đoàn và các khách sạn lưu trú của đoàn. 

- Thành lập các Tổ giám sát thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại 

các khu vực trọng điểm nêu trên.  

4. Bệnh viện đa khoa tỉnh 

- Xây dựng phương án chuẩn bị: về nhân lực, giường bệnh, thuốc, trang thiết 

bị thiết yếu ... sẵn sàng tiếp nhận người bệnh và đáp ứng cấp cứu, điều trị trong các 

tình trạng khẩn cấp về tai nạn hàng loạt, cháy nổ, tai nạn giao thông… 

- Có phương án bố trí khu vực dành riêng cho bệnh nhân là người nước 

ngoài đến khám, điều trị tại Bệnh viện. 

 - Thành lập 02 Tổ y tế, mỗi tổ gồm 02 bác sĩ, 02 điều dưỡng (01 bác sĩ Nội 

khoa và 01 bác sĩ Ngoại khoa hoặc Chấn thương-Chỉnh hình) cùng các trang thiết 

bị y tế, cơ số thuốc cần thiết và xe ô tô cứu thương… thường trực tại các điểm thi 

đấu và tập luyện của các đoàn để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh tại 

địa điểm thi đấu, tập luyện và các khách sạn có các đoàn ăn, nghỉ trong thời gian 

diễn ra SEA Games 31.   

5. Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Phòng Y tế thành phố Phủ Lý 

và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, phát hiện và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch (nếu có) trên địa bàn trước, trong và sau thời gian 

diễn ra SEA Games 31. 

- Phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm thực hiện kiểm tra, giám sát các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thành phố. 
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Thành lập 01 Tổ cơ động phòng chống dịch và 01 Tổ công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm để phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của với Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật và Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm. 

6. Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế: Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thực 

hiện thanh toán các chi phí phục vụ y tế cho SEA Games 31 tại tỉnh theo quy định. 

7. Các đơn vị khác trong Ngành Y tế 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và sự phân công điều động của Sở Y tế để triển 

khai các nội dung đảm bảo y tế phục vụ SEA Games 31 tại tỉnh. 

V. KINH PHÍ:  

- Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 1.600.704.000 đồng (có dự toán kinh phí 

chi tiết kèm theo) 

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, nguồn tài trợ, xã 

hội hóa và các khoản thu hợp pháp khác. 

 Trên đây là Kế hoạch đảm bảo y tế cho SEA Games 31, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung được phân công, báo 

cáo về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y-Dược) theo quy định./. 
 

     Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh;    (để b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Sở VH,TT&DL; 

- UBND TP Phủ Lý; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó GĐ SYT; 

- BVĐK tỉnh; 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

- TT Kiểm soát bệnh tật;  

- TTYT TP. Phủ Lý; 

- Lưu: VT, NVYD, KHTC. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trương Thanh Phòng 

      

  



Phụ lục: Dự toán chi tiết kinh phí phục vụ SEA Games 31 tại tỉnh 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SYT ngày       /3/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam) 

 

STT Nội dung  Phương pháp tính Thành tiền 

A Trung tâm Kiểm soát bệnh tật   1.396.049.000 

I Hoạt động giám sát chất lượng nước   130.195.000 

1 

Kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại nhà thi đấu thể thao và 

khách sạn Vipearl: nhà thi đấu 03 mẫu và khách sạn 02 mẫu 

nước  99 thông số A, B  theo QCQG (trong 99 thông số có 28 

thông số TTKSBT làm 3.133.000đ/mẫu, còn lại 71 thông số 

thuê nhà thầu phụ 18.960.000đ/mẫu) 

 05 mẫu x 26.039.000đ/mẫu 

 
130.195.000 

II 
Hoạt động chủ động phòng chống dịch, vệ sinh môi trường 

giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt 
  913.825.400 

1 Giám sát chủ động phòng chống dịch   93.000.000 

  

Phụ cấp cho người đi giám sát, điều tra, xác minh các yếu tố 

nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh (COVID-19, SXH, Sởi….) tại 

các địa phương, khách sạn, nhà hàng, đơn vị tổ chức, phục vụ 

trước, trong và sau Seagame (Theo NQ 16/NQ-CP ngày 

08/02/2021) 

Ngày thường : 5 người/đoàn/ngày x 2 đoàn x 15 

ngày x 200.000đ/người/ngày 
30.000.000 

  
Chi công lây mẫu, làm mẫu xét nghiệm COVID-19 (Theo NQ 

16/NQ-CP ngày 08/02/2021) 
9 người/ngày x 15 ngày x 300.000đ/người/ngày 40.500.000 

  

Chi công cán bộ trưc tiếp phun xử lý môi trường để chủ động 

phòng, chống dịch bệnh tại các khách sạn, nhà hàng và khu vực 

nhà thi đấu (Theo NQ 16/NQ-CP ngày 08/02/2021) 

10 người/ngày x 15 ngày x 150.000đ/người/ngày 22.500.000 

2 
Xăng, dầu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, phun hóa chất 

khử khuẩn, lấy mẫu nước 
  24.440.400 

  
Xăng, dầu nhớt để chạy máy phun ULV phục vụ công tác phun 

hóa chất 
26.280 đ/lít x 300 lít  7.884.000 

  
Xăng xe đi kiểm tra, giám sát,lấy mẫu chủ động, phun hóa chất 

(03 xe/ngày) 
26.280 đ/lít x 21 lít/100km x 3.000 km 16.556.400 

3 
Vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ phun, lấy mẫu, đón 

tiếp… tại khách sạn, nhà hàng và đơn vị tổ chức xử lý chủ động 
Danh mục kèm theo 794.885.000 
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STT Nội dung  Phương pháp tính Thành tiền 

phòng chống dịch bệnh 

4 Pho tô biểu mẫu, trả lời kết quả, …. 3.000 tờ x 500 đồng/tờ 1.500.000 

III Hóa chất, sinh phẩm, vật tư… chạy PCR   351.166.360 

IV Văn phòng phẩm   862.000 

B Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm   68.220.000 

I Công giám sát ngoài giờ 10 người x 18 ngày 18.000.000 

II Hoạt động tuyên truyền   10.000.000 

  Băng zôn tuyên truyền 10 chiếc x 700.000 đồng/chiếc 7.000.000 

  In ấn phẩm tuyền thông 100 tờ x 30.000 đồng/ tờ 3.000.000 

III Thuê xe đi kiểm tra, giám sát, tuyên truyền   7.000.000 

  Thuê xe ô tô 10 chuyến x 700.000 đồng/ chuyến 7.000.000 

IV Mua test, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, vật tư tiêu hao   33.220.000 

C Trung tâm y tế thành phố Phủ lý   81.135.000 

I Chi công tác phòng chống dịch   59.090.000 

  Chi phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 15 ngày x 200.000/ngày x 3 người/ngày  9.000.000 

  Vật tư, hóa chất, trang phục phòng chống dịch   50.090.000 

II Chi đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm   22.045.000 

  Chi công giám sát 03 người x 40.000đ/ người x 15 ngày 1.800.000 

  Mua test nhanh, dung dịch kiểm tra nhanh ATTP   9.205.000 

  

Vật tư tiêu hao phục vụ giám sát ATTP: Test nhanh Covid-

19, khẩu trang N95, nước sát khuẩn tay, cồn sát khuẩn, hộp 

xốp vận chuyển mẫu, túi lấy mẫu. 

  11.040.000 
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STT Nội dung  Phương pháp tính Thành tiền 

D Bệnh viện Đa khoa tỉnh   55.300.000 

  
Xăng xe đưa đón đại biểu, vận động viên có biểu hiện lâm 

sàng… 
  500.000 

  Phụ cấp cho Bác sỹ, kỹ thuật viên, lái xe (2 kíp) 8 người x 120.000 đồng/người x 5 ngày 4.800.000 

  Vật tư y dụng cụ, thuốc, dịch truyền….   50.000.000 

Tổng cộng   1.600.704.000 

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm triệu bảy trăm linh bốn nghìn đồng chẵn) 
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