
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   2940   /UBND-TH  Bình Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện 

xã hội hóa xét nghiệm 

sàng lọc COVID-19. 

Kính gửi: 

 - Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

 - Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh; 

 - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm 

mục tiêu ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly triệt để, dập dịch kịp thời, không để 

dịch bùng phát, lan rộng để bảo vệ sức khỏe Nhân dân và được sự đồng ý của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 176-TB/VPTU ngày 09/8/2021, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh đề nghị: 

1. Các Sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh, các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố: Triển khai vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương thực hiện xã hội 

hóa xét nghiệm sàng lọc COVID-19 diện rộng trên địa bàn tỉnh đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân, cụ thể như 

sau: 

a) Đối tượng vận động, kêu gọi xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện (có trả phí): 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên 

địa bàn tỉnh (trừ những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch 

COVID-19); 

- Người lao động trong các doanh nghiệp; 

- Người dân trên địa bàn tỉnh (trừ những trường hợp khó khăn, không có 

điều kiện chi trả). 

b) Các khu vực tập trung xét nghiệm diện rộng: Các cơ quan, đơn vị, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, các khu vực có mật độ dân cư 

đông, các khu vực có nguy cơ cao,… 
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2. Tổ chức thực hiện: 

a) Giao Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương xã hội hóa xét nghiệm sàng 

lọc COVID-19 diện rộng trên địa bàn tỉnh và từng huyện, thị xã, thành phố; tổ 

chức vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ và đồng ý xét nghiệm tự 

nguyện (trong đó quy định rõ cách thức, phương pháp, thời gian, địa chỉ, giá 

tiền xét nghiệm,… người chịu trách nhiệm thực hiện cho từng địa phương, đơn 

vị, doanh nghiệp). Yêu cầu hoàn thành trong ngày 11/8/2021 để triển khai thực 

hiện ngay. 

- Huy động nguồn nhân lực cho việc lấy mẫu, xét nghiệm theo quy định. 

- Tập huấn, hướng dẫn lực lượng lấy mẫu, xét nghiệm đảm bảo chính xác 

và nhanh nhất. 

- Định kỳ hàng ngày, trước 17 giờ 00 tổng hợp kết quả thực hiện, báo 

cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 

b) Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vì trách nhiệm của chính mình, 

vì trách nhiệm với cộng đồng; tổ chức xét nghiệm cho 100% người lao động 

trong doanh nghiệp mình (theo hình thức xét nghiệm gộp mẫu hoặc đơn lẻ), 

theo chủ trương xã hội hóa xét nghiệm (có trả phí). 

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu 

Công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, 

triển khai vận động, tuyên tuyền, phổ biến đến các Doanh nghiệp về chủ trương 

xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện để biết, phối hợp triển khai thực hiện. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, Mặt trận và 

các đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Doanh 

nghiệp và Nhân dân hưởng ứng triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXNV, TH. Vũ. 
 

 Lê Tuấn Phong 
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