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Kính gửi:  
- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Căn cứ Văn bản số 286/SYT-NVYD ngày 09/02/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Tuyên Quang về việc thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 và đảm bảo 
các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn 

 - Rà soát, sửa đổi, cập nhật bổ sung theo các Văn bản, hướng dẫn mới 

vào Phương án, Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng 
chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo sẵn sàng mọi tình huống xảy ra theo 

từng cấp độ dịch trên địa bàn, chủ động nguồn kinh phí lấy mẫu xét nghiệm 
SARS-CoV-2 sàng lọc định kỳ hoặc đột xuất tại cơ quan, đơn vị. Khuyến khích 

tự lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 với các trường hợp có ho, sốt, mệt mỏi, 
đau họng, mất vị giác, khứu giác... và thường xuyên tiếp xúc với nhiều người 

nhằm phát hiện sớm nhất trường hợp mắc COVID-19 để kịp thời cách ly, tránh 
để xảy ra dịch, bệnh tại cơ quan, đơn vị và lan ra cộng đồng. Kịp thời phổ biến, 
triển khai các văn bản, quy định, hướng dẫn mới về phòng chống dịch, nghiêm 

túc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế. 

 - Phối hợp tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn cho người dân, 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt 
đối với việc triển khai tự xét nghiệm test nhanh, giúp phát hiện sớm ca bệnh 

nghi ngờ, kịp thời bóc tách, khoanh vùng và dập dịch, đồng thời hạn chế việc lây 
nhiễm cho cộng đồng. 

 2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đảm bảo các điều kiện về nhân 

lực, cơ sở vật chất sẵn sàng quản lý, chăm sóc và điều trị F0 tại nhà; đảm bảo 
khả năng đáp ứng theo 03 nhóm tiêu chí đánh giá cấp độ dịch với mọi tình 

huống kể cả khi dịch xảy ra ở cấp độ cao nhất.   

3. Trung tâm Y tế huyện 

Xây dựng Kế hoạch tập huấn truy vết xác định F1, hướng dẫn lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 (bao gồm cách lấy xét nghiệm mẫu đơn, mẫu gộp, test 
nhanh) cho các cơ sở y tế, Tổ COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn huyện. 
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Chỉ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng nguồn kinh phí phòng chống 
dịch cho đúng nhóm các đối tượng F0, F1 và xét nghiệm tại khu vực cách ly, 

phong toả để xử lý ổ dịch theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;             (Báo cáo) 
- TT HĐND huyện;  
- Như trên; (thực hiện) 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh VP, Phó CVPTH; 
- Lưu: VT, PYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Hà Thị Minh Quang 
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