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UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TUY PHONG 

 

Số: 156 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Tuy Phong, ngày 12 tháng 8 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc COVID-19 

trên địa bàn huyện Tuy Phong 
 

 
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 

1168/CĐ-BYT ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch 

COVID-19; Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 của Bộ Y tế Ban hành 

Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS- 

CoV-2; Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển 

khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới; 

Căn cứ Công văn số 2940/UBND-TH ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc COVID-19; 

Theo Kế hoạch số 3226/KH-SYT ngày 10/8/2021 của Sở Y tế về việc 

triển khai thực hiện xã hội hoá xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận; UBND huyện Tuy Phong xây dựng Kế hoạch xã hội hoá xét 

nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Mở rộng tầm soát nguy cơ, tập trung triển khai xét nghiệm diện rộng cho 

tất cả các đối tượng trên địa bàn huyện, nhằm phát hiện sớm các trường hợp 

nhiễm vi rut SARS-CoV-2 để kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử 

lý ổ dịch sớm, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lan ra cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

- Các đơn vị thực hiện sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 đảm bảo đầy đủ về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phù hợp với kỹ thuật xét nghiệm; cán bộ 

xét nghiệm được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh học; có đủ 

dụng cụ, vật tư phòng hộ cho người làm xét nghiệm; thực hiện thông báo, báo giá 

với các đơn vị có nhu cầu làm xét nghiệm. 

- 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 huyện đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân hưởng ứng tự 

nguyện xét nghiệm, khuyến khích các doanh nghiệm xét nghiệm định kỳ cho cán 

bộ và người lao động. 
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       II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

       1. Công tác tuyên truyền, vận động 

       1.1. Tuyên trền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền 

thanh 

       - Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương về xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên trang thông 

tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh. 

       - Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn 

hóa – Thể thao và Truyền thanh truyền hình huyện căn cứ các tài liệu tuyên 

truyền của Tỉnh để biên soạn nội dung phục vụ công tác tuyên truyền; theo dõi 

tham mưu UBND huyện xử lý đối với các thông tin xấu, sai lệch về chủ trương 

xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Thời gian tuyên truyền từ ngày 

12/8/2021 đến ngày 11/9/2021. 

      1.2. Tuyên truyền trực tiếp  

       - Các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các doanh 

nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện triển khai vận động, tuyên truyền, 

phổ biến chủ trương thực hiện xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đến 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân, trong đơn 

vị, địa phương mình để họ tự nguyện xét nghiệm. 

       - Các xã, thị trấn chú ý phối hợp tốt với Mặt trận, các đoàn thể và phát huy 

Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng để tuyên truyền vận động, khi cơ 

quan, đơn vị có người đồng ý xét nghiệm thì đăng ký Trung tâm Y tế để lấy 

mẫu xét nghiệm. 

      1.3. Giao cho các cơ quan, đơn vị sau đây làm việc, vận động các doanh 

nghiệp, đơn vị hưởng ứng xét nghiệm: 

      - Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Các doanh nghiệp vận tải, xây dựng. 

      - Ban Quản lý Dự án – ĐTXD: Các doanh nghiệp đang có lực lượng thi 

công các công trình của huyện, tỉnh. 

       - Phòng Tài chính – Kế hoạch: Các doanh nghiệp lớn đang thi công, hoạt 

động trên địa bàn. 

       - Phòng Nông nghiệp&PTNT: Hiệp hội Tôm giống. 

               2. Thời gian, địa bàn triển khai thực hiện xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc 

COVID-19 

2.1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 11/8/2021 đến 11/9/2021. 

            2.2. Địa bàn: Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh, 

khu công nghiệp, các khu vực có mật độ dân cư đông, các khu vực có nguy cơ cao  

mắc COVID-19 trên địa bàn huyện. 
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2.3. Đối tượng 

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

bàn huyện (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 huyện (trừ những trường hợp khó khăn, không 

có điều kiện chi trả). 

2.4. Đơn vị thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm: Trung tâm Y tế huyện. 

2.5. Phương pháp kỹ thuật và tần suất xét nghiệm 

- Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. 

- Xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. 

- Sử dụng test nhanh kháng nguyên; những trường hợp test nhanh có kết 

quả nghi ngờ, lấy bệnh phẩm thầu mẫu đơn chuyển cho Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR. 

- Tần xuất thực hiện định kỳ tối thiểu 5-7 ngày/lần với những đối tượng 

nguy cơ và những người thực hiện cung cấp dịch vụ thiết yếu; các đối tượng 

khác theo quy định, căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện để   có quyết định phù hợp. 

2.6. Sinh phẩm xét nghiệm 

- Sinh phẩm xét nghiệm theo Kế hoạch là các sinh phẩm xét nghiệm đã 

được Bộ Y tế cho phép hoặc Tổ chức Y tế thế giới hoặc CDC Hoa Kỳ thẩm định 

và khuyến cáo; sử dụng sinh phẩm xét nghiệm bằng kỹ thuật xét nghiệm phát hiện 

vật chất di truyền ARN hoặc kháng nguyên của virus để khẳng định nhiễm 

SARS- CoV-2. 

- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên có độ nhạy cao có 

thể được sử dụng để sàng lọc tại các điểm xét nghiệm lưu động hoặc cơ sở xét 

nghiệm cố định. 

2.7. Thực hiện xét nghiệm 

- Thực hiện việc thu thập và bảo quản mẫu bệnh phẩm theo quy định tại 

Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế về quản lý mẫu bệnh 

phẩm bệnh truyền nhiễm; Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ 

Y tế và các văn bản khác có liên quan. 

- Thực hiện xét nghiệm theo đúng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn của nhà 

sản xuất, bảo đảm chất lượng và an toàn. 

- Thực hiện mẫu đơn, mẫu gộp theo năng lực của đơn vị phải bảo đảm về 

an toàn, chất lượng về kết quả xét nghiệm và điều tra dịch tễ của đơn vị thực hiện 

xét nghiệm. 

- Kết quả xét nghiệm: 

+ Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính hoặc nghi ngờ phải báo ngay 

cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Trung tâm Kiểm soát 
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bệnh tật tỉnh, đồng thời lấy mẫu chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

và khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; 

+ Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện theo quy định Bộ Y tế. 

2.8. Giá tiền xét nghiệm 

Thực hiện theo Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021; Công văn 

số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá 

thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 và thống nhất thoả thuận 

theo hợp đồng giữa doanh nghiệp và đơn vị làm xét nghiệm. 

2.9. Chế độ báo cáo 

Thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày; báo cáo đột xuất theo quy định 

về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh trước 14h00 hàng ngày. 

2.10. Kinh phí: Nguồn xã hội hoá, các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện 

xét nghiệm tự chi  trả theo quy định. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA XÉT NGHIỆM SÀNG 

LỌC 

          1. Các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể của huyện, các cơ quan 

đóng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Triển khai xây dựng 

kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch này. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

 - Làm đầu mối triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện giải quyết kịp thời những vướng  mắc 

trong quá trình thực hiện. 

- Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm thực hiện. 

- Phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương, cá nhân liên quan 

triển khai nội dung kế hoạch này. Chịu trách nhiệm phân loại, đánh giá việc thực 

hiện lấy mẫu xét nghiệm. Cập nhật, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn và 

cả nước, khai thác thật kỹ tiền sử các trường hợp đến đơn vị; kịp thời sàng lọc, 

phân luồng, cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có yếu tố dịch 

tễ và triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. 

- Thông báo công khai địa chỉ, số điện thoại nơi tiếp nhận thông tin đăng 

ký xét nghiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng ngày cho Sở Y tế, UBND 

huyện. 

- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 theo đúng quy định 

hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm chất lượng và an toàn. 

- Xây dựng quy trình kỹ thuật thực hiện xét nghiệm và chịu trách nhiệm 

cử cán bộ, nhân lực xuống các doanh nghiệp, địa bàn lấy mẫu đạt đủ về trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm triệt để về nguy cơ lây nhiễm chéo trong thực 

hiện lấy mẫu xét nghiệm. 
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               3. Văn phòng HĐND&UBND huyện Theo dõi việc thực hiện Kế hoạch 

này; kịp thời báo cáo, đề xuất Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, xử lý.  

Trên đây là Kế hoạch xã hội hoá xét nghiệm sàng lọc vi COVID-19 trên 

địa bàn huyện Tuy Phong; Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban trực 

thuộc huyện, các cơ quan đóng chân trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                                   
- UBND tỉnh;                                                                                       CHỦ TỊCH                  

- Sở Y tế;                                                                     
- TT.Huyện uỷ;           

- TT.HĐND huyện; 

- Trưởng ban BCĐ COVID-19  huyện; 

- Các PCT.UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ COVID-19 huyện;  

- Các cơ quan trên địa bàn huyện;                                                    

- UBND các xã, thị trấn;                                                            Nguyễn Trung Trực 

- Chánh, Phó VP HĐ&UB huyện; 
- Lưu: VT, VX-Lệ, Hằng. 
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