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Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc; 

- Trung tâm   tế Vietsovpetro; 

- Các ph ng khám đa khoa tư nhân  
 

 Thực hiện Thông báo số 852/TB-B T ngày 9/6/2021 về Kết luận của Thứ 

trưởng Trần Văn Thuấn tại Hội nghị trực tuyến “Hướng dẫn triển khai xét 

nghiệm SARS-CoV-2 với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; 

 Thực hiện công văn số 4391/B T-DP ngày 29/5/2021 của Bộ   tế về 

việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2. 

 Thực hiện  công văn số 6006/UBND-VP ngày 31/05/2021 của UBND 

tỉnh tăng cường các biện pháp giám sát, ph ng chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

 Tiếp tục thực hiện văn bản số 2276/SYT-NV ngày 12/05/2021 của Sở   

tế về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động, tăng cường đảm 

bảo chất lượng xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện, cơ sở y tế; 

 Tiếp tục thực hiện văn bản số 2285/SYT-NV ngày 13/05/2021 của Sở   

tế về việc tăng cường đảm bảo xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện, cơ sở y 

tế. 

 Sở   tế đề nghị các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các 

nội dung cụ thể sau: 

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc; Trun  t m Y t  

Vietsovpetro; Các ph n  khám  a khoa t  nh n  

- Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay cho toàn bộ nhân viên y tế, 

người bệnh và người nhà (nếu được ở lại chăm sóc), chỉ chuyển tuyến khi có kết 

quả âm tính; đồng thời chủ động xét nghiệm định kỳ theo diễn biến dịch nhằm 

phát hiện sớm và xử trí kịp thời   

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện công tác xét 

nghiệm sàng lọc tại cơ sở khám chữa bệnh  Đồng thời, triển khai thực hiện xét 

nghiệm bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên theo hướng dẫn tại Công văn số 

3848/BYT-DP ngày 10/5/2021. 
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- Đảm bảo đầy đủ Test nhanh kháng nguyên đáp ứng nhu cầu xét nghiệm 

cho các đối tượng  

2. Trun  t m Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Tham mưu Kế hoạch đầu tư, tăng cường trang thiết bị và cơ sở vật chất 

để nâng cao công suất xét nghiệm RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 đạt mức tối 

thiểu 1 000 mẫu đơn/triệu dân/ngày  

- Xây dựng kế hoạch và triển khai ngay xét nghiệm sàng lọc Virus SARS-

CoV-2 cho các đối tượng theo đúng các hướng dẫn, công văn của Bộ   tế đã 

ban hành, lưu ý một số đối tượng cần triển khai khẩn trương như sau: 

+ Các chuyên gia, người lao động ở các khu công nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, doanh nghiệp  Đặt biệt là các chuyên gia, người lao động 

ngoài tỉnh đến tỉnh làm việc  

+ Công nhân, người làm nhiệm vụ, người lao động tại các bến cảng, 

bến tàu, cửa khẩu, thường tiếp xúc với các đối tượng nguy cơ. 

+ Học sinh, sinh viên về tỉnh trong thời gian diễn ra dịch tại TP  HCM 

và các tỉnh lân cận  

+ Các nhóm có nguy cơ khác theo hướng dẫn của Bộ   tế  

- Sử dụng phối hợp các sinh phẩm, kỹ thuật xét nghiệm đã được Bộ   tế 

cấp số đăng ký, cấp phép nhập khẩu một cách phù hợp; triển khai các phương 

pháp, kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng hướng dẫn để triển khai xét 

nghiệm SARS-CoV-2 nhanh chóng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp 

với tình hình dịch của địa phương  

- Tăng cường công tác nội kiểm, ngoại kiểm, tự đánh giá các điều kiện tại 

ph ng xét nghiệm và báo cáo kết quả xét nghiệm theo quy định để đảm bảo 

nâng cao chất lượng xét nghiệm phục vụ công tác ph ng, chống dịch COVID-

19. 

 Sở   tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện  Báo cáo kết 

quả thực hiện trước 10 giờ ngày 18/6/2021./. 

(Đính kèm các văn bản liên quan) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ S T; 

- Các PGĐ S T (để biết); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng CM SYT; 

- Website; 

- Lưu: VT, NV. 
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N uyễn Văn Thái 
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