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Thực hiện 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 (gọi  tắt là 

Công văn 2940) và Kế hoạch số 3226/KH-SYT ngày 10/8/2021 của Sở Y tế tỉnh   

về việc triển khai thực hiện xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa 

bàn tỉnh (gọi tắt là Kế hoạch 3226). 

Nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2, hạn chế mức 

thấp nhất không để dịch bệnh lan ra cộng đồng; bảo vệ sức khỏe trong viên chức, 

người lao động và học sinh, sinh viên (VC, NLĐ, HSSV) thuộc Trường nói riêng  

và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung. 

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc trường triển khai một số nội  

dung sau: 

1. Vận động, tuyên truyền phổ biến chủ trương xã hội hóa xét  nghiệm sàng 

lọc COVID-19 đến VC, NLĐ, HSSV thuộc đơn vị mình quản lý bằng nhiều hình 

thức phù hợp (đính kèm Công văn 2940 và Kế hoạch 3226); trong đó, cần  chú  

trọng các nội dung 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) Thời gian, địa điểm 

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

- Địa điểm: 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…  

trên địa bàn tỉnh. 



2 

 

2. Khuyến nghị VC, NLĐ tự túc xét nghiệm (có trả phí): Tại các đơn vị đủ 

năng lực đã được Sở Y tế tỉnh cấp phép hoặc đăng ký xét nghiệm theo hướng dẫn 

của địa phương nơi cư trú (nếu có). 

3. Thực hiện báo cáo Kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 của VC, NLĐ 

về phòng Hành chính - Quản trị, gửi qua Zalo Cô Mười hoặc Email: 

ltmuoi@dnbt.edu.vn, chia làm 02 đợt (theo mẫu đính kèm), cụ thể: 

- Đợt 1: Từ ngày 11/8/2021 đến ngày 25/8/2021; 

- Đợt 2: Từ ngày 26/8/2021 đến ngày 11/9/2021. 

Nhà trường đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện nội dung Công 

văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị phản ánh 

về Ban Giám hiệu (thông qua phòng Hành chính - Quản trị) để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám hiệu; 

- Lưu: VT, HCQT (Muoi). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Hữu Ích 

Người ký: Trường Cao 
đẳng nghề tỉnh Bình 
Thuận 
Thời gian ký: 13.08.2021 
09:12:21 +07:00 

mailto:ltmuoi@dnbt.edu.vn


KẾT QUẢ VC, NLĐ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SARS-CoV-2 

(Đợt: .., từ ngày …/… /2021 đến ngày …/…/2021) 

ĐƠN VỊ: ………………… 
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  12/8/2021 

(15 giờ 45") 
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…      

 

Ghi chú: 

s 

 

- Test nhanh: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; 
- Test khẳng định: Xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR; 

- Kết quả: - (Âm tính), + (Dương tính). 



 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 



KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

 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; 

 Thực hiện 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. Sở Y tế 

xây dựng Kế hoạch xã hội hoá xét nghiệm sàng lọc vi rut SARS-CoV-2 trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận, 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 tỉnh, 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. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Thời gian, địa điểm 

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

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ  

       Số:  3226/KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Bình Thuận, ngày 10  tháng 8 năm 2021 
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 1.2. Địa điểm: 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… trên địa bàn tỉnh. 

 2. Đối tượng 

 - 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). 

 3. Đơn vị thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm 

 Các đơn vị đủ năng lực xét nghiệm đã được Sở Y tế cho phép thực hiện 

bằng văn bản của các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập theo danh sách đính 

kèm.  

 4. 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 t  hầu  mẫu đơn , phải 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 để 

có quyết định phù hợp. 

 5. 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. 

 6. 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. 



3 
 

 - 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 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế tại địa phương, 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. 

 7. Giá tiền xét nghiệm  

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

 8. Chế độ báo cáo  

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

về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 14h00 hàng ngày. 

 III. KINH PHÍ 

 Nguồn xã hội hoá, các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện xét nghiệm tự chi 

trả theo quy định. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 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 SARS- CoV-2 diện rộng trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân. 

 2. Sở Y tế làm đầu mối triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo và đề xuất 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh giải quyết kịp thời những vướng 

mắc trong quá trình thực hiện. 

 3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn  sau đây gọi tắt là các doanh nghiệp : 

 - Tuyên truyền, vận động, thông báo chủ trương xã hội hoá xét nghiệm tự 

chi trả cho người lao động tại các doanh nghiệp. 

 - Lập danh sách cán bộ quản lý, người lao động, xây dựng Kế hoạch xét 

nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp và chủ động đăng ký với các đơn 

vị thực hiện xét nghiệm theo danh sách, để lấy mẫu và xét nghiệm sàng lọc 
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SARS-COV-2 tại đơn vị mình và thường xuyên cập nhật bổ sung, lựa chọn ưu 

tiên các trường hợp, khu vực có nguy cơ cao (thường xuyên tiếp xúc với nhiều 

người, người đến/về từ vùng có dịch, khu vực trọng yếu của đơn vị,…  để thực 

hiện xét nghiệm định kỳ 5-7 ngày/lần. 

 - Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm định kỳ đối với 

toàn bộ cán bộ và người lao động tại doanh nghiệp. 

 4. Các cơ sở y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện xét 

nghiệm  công lập và ngoài công lập).  

 - 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. 

 - 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.  

 - Thực hiện báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất kết quả thực hiện xét nghiệm 

về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 14h00 hàng ngày. Thực hiện thống 

kê, báo cáo theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế và 

các văn bản có liên quan khác.   

 5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 - Làm đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin, chỉ đạo triển khai xử lý tình 

huống khi có mẫu xét nghiệm nghi ngờ hoặc dương tính được thông báo; đồng 

thời thực hiện việc tiếp nhận mẫu và thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng kỹ 

thuật Realtime RT-PCR theo quy định. 

 - Là đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chủ trương xã hội hoá 

xét nghiệm trên địa bàn tỉnh; báo cáo hàng ngày về Sở Y tế trước 15h00 hàng 

ngày và báo cáo đột xuất theo quy định. 

 6. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 - Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch xét 

nghiệm triển khai thực hiện tại địa phương. 

 - Phối hợp với các đơn vị xét nghiệm trong việc tiếp nhận thông tin về các 

trường hợp mắc, nghi mắc COVID-19 để triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19, khoanh vùng, cách ly, truy vết theo quy định.  
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 - Phối hợp tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về chủ trương xét 

nghiệm xã hội hoá. 

 Trên đây là Kế hoạch xã hội hoá xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Sở Y tế đề nghị các sở, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ  b/c); 

- UBND tỉnh  b/c ; 

- Trưởng ban BCĐ phòng, chống COVID-19 (b/c); 

- Thành viên BCĐ phòng, chống  COVID-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 
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