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KẾ HOẠCH 

Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh 

 

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên 

địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 13/8/2021, toàn tỉnh ghi nhận 1.385 ca mắc 

COVID-19 (La Gi: 1.063, Phan Thiết: 163, Tánh Linh: 46, Hàm Tân: 23, Hàm 

Thuận Nam: 20, Hàm Thuận Bắc: 21, Tuy Phong: 15, Đức Linh: 19, Bắc Bình: 

15). Trong đó: có 1.141 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 237 ca đã điều trị 

khỏi và xuất viện (La Gi 190), 08 ca tử vong. 

Tỉnh ta đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa 

bàn 08 huyện; thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi thực hiện giãn cách theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Để kịp thời phát hiện các ca nghi 

nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời; 

tiếp theo Kế hoạch số 2972/KH-BCĐ ngày 12/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chồng dịch tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS-

CoV-2 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Nhằm tổ chức xét nghiệm rà soát, phát hiện vi rút SARS-CoV-2 nhanh 

chóng, kịp thời để đánh giá đúng diễn biến tình hình dịch thực tế; cung cấp đầy 

đủ thông tin, số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh.  

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo người dân được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. 

- Đảm bảo thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng F0 đang điều trị và F1 

đang cách ly theo đúng quy định. 

- Huy động nhân lực triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2 đầy đủ cho tất cả các đối tượng theo yêu cầu và đạt đúng theo 

tiến độ của kế hoạch. 

- Công suất thực hiện mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của các phòng xét 

nghiệm RT-PCR đảm bảo đủ năng lực đáp ứng được công suất xét nghiệm, với 

các yêu cầu sau:  

+ Đảm bảo các mẫu xét nghiệm trong ngày được xét nghiệm và trả lời kết 

quả trong vòng 24 giờ. 

+ Đảm bảo nhân lực tham gia công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 có năng 

lực chuyên môn và được đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch: Cán bộ xét 

nghiệm được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh học cấp II; có đủ 
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dụng cụ, trang phục phòng hộ cho người làm xét nghiệm, bảo đảm an toàn sinh 

học cho người làm xét nghiệm.  

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng lấy mẫu 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về Quy định đánh giá mức độ nguy 

cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 

và 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, đề nghị các địa phương thực 

hiện đánh giá và phân loại đúng mức độ nguy cơ theo quy mô xã/phường/thị 

trấn để triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cụ thể như sau: 

- Khu vực nguy cơ rất cao, khu vực phong tỏa (Vùng đỏ):  

+ Lấy mẫu toàn bộ người dân, 3 đến 5 ngày sau lấy mẫu lần 2, thực hiện 

xét nghiệm sàng lọc test nhanh (mẫu gộp 3).  

+ Lấy mẫu toàn bộ người dân lần 3 (sau lần 1 từ 7 đến 10 ngày), thực 

hiện xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp 10). 

- Khu vực nguy cơ cao (Vùng cam): Lấy mẫu toàn bộ người dân lần đầu 

thực hiện xét nghiệm sàng lọc test nhanh (mẫu gộp 3), sau 7 ngày lấy lần 2 thực 

hiện xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp 10). 

- Khu vực nguy cơ (Vùng vàng) và Khu vực bình thường mới (Vùng 

xanh): Lấy mẫu đại diện hộ gia đình là thành viên của hộ gia đình, người có tần 

suất tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh hoặc thường xuyên ra ngoài nhà, 

thực hiện xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp 10). 

- Đối với các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp: Thực hiện lồng 

ghép vừa lấy mẫu tại doanh nghiệp và tại địa phương. 

2. Thành lập các đội lấy mẫu 

- Mỗi đội 5 người gồm: 3 nhân viên y tế, 2 cán bộ khác; mỗi đội thực 

hiện lấy mẫu đạt 600 mẫu/ngày (tương ứng mẫu xét nghiệm test nhanh gộp 3 là 

200 ống, mẫu xét nghiệm RT-PCR gộp 10 là 60 ống). 

- Tùy theo tình hình địa phương để thành lập các đội lấy mẫu đáp ứng với 

kế hoạch đề ra. 

3. Thời gian thực hiện 

Các địa phương thực hiện trong thời gian từ 12 đến 15 ngày, hoàn thành 

trước ngày 31/8/2021. 

4.  Địa điểm lấy mẫu 

- Tại địa bàn khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị,.. phải đảm 

bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, 

thành phố phối hợp với địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các 
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điểm thực hiện lấy mẫu hoặc bố trí các điểm lấy mẫu đảm bảo theo quy định, 

bảo quản, vận chuyển tới các cơ sở đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc 

vi rút SARS-CoV-2. 

- Có phương án lấy mẫu cụ thể tại mỗi đơn vị (địa điểm, số dân/hộ, sự 

phối hợp điều động người lấy mẫu, phân công thành viên), trước khi tiến hành 

lấy mẫu 2 đến 3 ngày phải có danh sách đối tượng lấy mẫu. 

5. Kỹ thuật xét nghiệm 

- Xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử (RT-

PCR); thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 10.  

- Đối với kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (test 

nhanh), thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3. 

6. Đơn vị lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm 

- Test nhanh: Trung tâm Y tế địa phương và các đơn vị tăng cường thực 

hiện ngay tại địa bàn. 

- Kỹ thuật RT-PCR: 

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện xét nghiệm RT-PCR đối với mẫu của 

huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc. 

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận thực hiện xét nghiệm RT-

PCR đối với mẫu của huyện Bắc Bình và Tuy Phong. 

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam thực hiện xét nghiệm RT-PCR 

đối với mẫu của huyện Đức Linh và Tánh Linh. 

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi thực hiện xét nghiệm RT-PCR đối 

với mẫu của thị xã La Gi. 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm RT-PCR đối 

với mẫu của thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Hàm Tân và Phú Quý. 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị 

thực hiện xét nghiệm khẳng định khi có trường hợp nghi ngờ dương tính.  

- Các đơn vị hàng ngày gửi mẫu ít nhất 2 lần vào khung thời gian 13 giờ 

và 19 giờ tới các đơn vị đã được phân công thực hiện xét nghiệm RT-PCR. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đaọ, hướng dẫn, 

hỗ trơ ̣ triển khai các hoạt đôṇg; chỉ định thực hiện phù hợp xét nghiệm theo 

phương pháp gộp mẫu đối với các nhóm đối tượng. 

III. KINH PHÍ  

Từ nguồn ngân sách Nhà nước (cấp tỉnh và cấp huyện) và nguồn huy 

động xã hội hóa (đóng góp bằng kinh phí hoặc bằng kit test). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế  
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện 

triển khai Kế hoạch xét nghiệm đúng theo mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ. 

- Tổng hợp dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh gửi Sở Tài 

chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ động điều phối các mẫu xét nghiệm RT-PCR tại các đơn vị thực 

hiện xét nghiệm đã được phân công. 

- Tập trung nguồn lực để xử lý số liệu và thực hiện xét nghiệm RT-PCR 

tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Thành lập trung tâm nhập liệu ngay tại các đơn vị thực hiện xét nghiệm 

RT-PCR để nhập thông tin mẫu bệnh phẩm. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

+ Chỉ đạo Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện tốt công tác điều tra 

dịch tễ để đánh giá yếu tố nguy cơ tại địa phương. 

+ Chuẩn bị mẫu phiếu điều tra thông tin lấy mẫu để các địa phương tiến 

hành in ấn và cung cấp cho người dân điền đầy đủ thông tin trước khi tiến hành 

lấy mẫu. 

+ Hướng dẫn cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về quy trình, kỹ thuật 

làm xét nghiệm test nhanh mẫu gộp 3, xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 10 khi 

được yêu cầu. 

+ Tiếp nhận mẫu xét nghiệm “nghi ngờ dương tính” hoặc “không xác 

định” từ các phòng xét nghiệm khác trên địa bàn hoặc các vùng lân cận, thực 

hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, bảo đảm chất lượng và an toàn sinh 

học.  

- Chỉ đạo các Bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Đa khoa khu vực La Gi, Đa khoa 

khu vực Bắc Bình Thuận, Đa khoa khu vực phía Nam chuẩn bị đầy đủ test, sinh 

phẩm, hóa chất,… để chuẩn bị kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR. 

- Hướng dẫn Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức xét nghiệm đảm 

bảo đúng quy định phòng, chống dịch bệnh và không trùng với đối tượng được 

xét nghiệm tại địa phương. 

2. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo 

đề nghị của Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố (nếu có).  

3. Công an tỉnh 

- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm lấy mẫu, đảm 

bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch. 

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc phân luồng, phân làn các xe chở đoàn đi 

lấy mẫu khi qua các chốt kiểm soát, đảm bảo đúng tiến độ. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn đối với các 

Vùng xanh sau khi được xét ngiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. 
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4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp và tạo điều 

kiện thuận lợi để công tác lấy mẫu đạt kế hoạch đề ra. 

- Phối hợp với Sở Y tế và địa phương giám sát quá trình tổ chức lấy mẫu 

theo Kế hoạch. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Vận động, kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ kinh phí hoặc 

kit test để thực hiện việc xét nghiệm. 

6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

- Chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp thuộc các Khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh lập danh sách đúng theo mẫu, tổ chức thực hiện sắp xếp công nhân, 

người lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách, đúng thứ tự 

lấy mẫu (tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng chống dịch). 

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan giám sát quá trình tổ chức 

lấy mẫu tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp đảm bảo đúng quy 

định phòng, chống dịch bệnh và không trùng với đối tượng được xét nghiệm tại 

địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ các doanh 

nghiệp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố  

7.1. UBND thị xã La Gi: Căn cứ nội dung Kế hoạch này để chủ động 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch triển khai xét nghiệm rà soát đảm bảo phù hợp, 

hiệu quả với tình hình dịch bệnh của địa phương  

7.2. Căn cứ Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổ chức thực hiện tại địa phương mình, trong đó 

yêu cầu phải nêu được các nội dung sau: 

- Xác định cụ thể các khu vực nguy cơ rất cao, khu vực phong tỏa, khu 

vực nguy cơ cao, khu vực nguy cơ và khu vực bình thường mới; theo đó nêu cụ 

thể xã/phường/thị trấn; số mẫu phải lấy cho từng vùng tương ứng với số hộ, số 

khẩu tại mỗi vùng nguy cơ, trên cơ sở thực tiễn tại địa phương thống nhất triển 

khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm. 

- Xây dựng và lập các đội xét nghiệm (Ngoài nhân viên y tế cần huy động 

thêm các lực lượng như: Dân quân tự vệ, tổ dân phố, thanh niên, lực lượng tại 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,… tham gia cùng hỗ trợ trong công tác lấy 

mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2), đảm bảo nguồn lực thực hiện xét 

nghiệm trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Thời gian thực hiện phải cụ thể, rõ ràng; có thể thực hiện cuốn chiếu 

nhưng phải thể hiện rõ mốc thời gian thực hiện cho từng xã/phường/thị trấn. Cụ 

thể địa điểm thực hiện. 
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- Xây dựng phương án đảm bảo an toàn đối với các Vùng xanh sau khi 

được xét ngiệm sàng lọc SARS-CoV-2. 

- Kinh phí: Ngân sách địa phương, huy động tối đa 4 tại chỗ và nguồn xã 

hội hóa từ các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Trường hợp có khó khăn, vướng 

mắc thì thì báo cáo Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ. 

- Trước khi tiến hành lấy mẫu phải có danh sách đối tượng lấy mẫu cung 

cấp cho đơn vị thực hiện; phát phiếu điều tra thông tin lấy mẫu cho người dân, 

hướng dẫn điền thông tin đầy đủ và mang theo khi đi xét nghiệm. 

- Chuẩn bị đầy đủ test, sinh phẩm, hóa chất,… để thực hiện xét nghiệm; 

trang phục phòng, chống dịch cho các nhân viên y tế tham gia lấy mẫu xét 

nghiệm. 

 Trên đây là Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa 

bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

đơn vị liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Y tế để được hướng 

dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh 
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