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KẾ HOẠCH
Tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID-19
trên địa bàn huyện tuần 5 từ 5/9/2021- 11/9/2021
Thực hiện Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về tổ chức truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám sát COVID19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để giám sát chủ động COVID-19 trên địa bàn huyện
Bắc Hà trong giai đoạn hiện nay, UBND huyện xây dựng kế hoạch tầm soát
SARS-CoV-2 trên địa huyện tuần 5 từ 5/9/2021 – 11/9/2021, cụ thể như sau:
I. Mục đích, Yêu cầu
1. Mục đích
- Tổ chức xét nghiệm toàn bộ các trường hợp đi về từ vùng dịch, các trường
hợp F0, F1, F2, các trường hợp ho, sốt không rõ nguyên nhân phát hiện trong tuần
để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan
- Tổ chức xét nghiệm cho các cán bộ làm nhiệm vụ đưa đón, điều trị, thực
hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung đối với các trường hợp F0, F1.
- Chủ động xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ bằng test nhanh COVID19 trong các cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ.
- Đánh giá đúng nguy cơ dịch COVID-19 trong cộng đồng, đánh giá mức độ
các vùng an toàn để thực hiện mục tiêu “kép” vừa đảm bảo công tác phòng, chống
dịch, vừa tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
2. Yêu cầu
- Các đơn vị thực hiện xét nghiệm 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
- Có đủ dụng cụ phòng hộ cho người làm xét nghiệm, bảo đảm an toàn sinh
học cho người làm xét nghiệm.
- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đầy đủ cho các đối tượng
được phân công theo yêu cầu Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 03/8/2021 của
UBND tỉnh.
- Việc tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 đảm bảo đúng đối tượng,
đúng quy trình, đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19.
- Công tác chuẩn bị nhân lực, địa điểm lấy mẫu, quy trình phối hợp lấy mẫu
khoa học để triển khai lấy mẫu nhanh chóng đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.
- Đảm bảo thời gian trả kết quả xét nghiệm theo quy định.

2
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai
thực hiện kịp thời, đúng kế hoạch đề ra.
II. NỘI DUNG
1. Công tác truy vết, kiểm soát người vào địa bàn huyện
- Tăng cường công tác phân luồng, sàng lọc tại các cơ sở y tế công lập và tư
nhân nhằm phát hiện sớm các trường hợp ho, sốt, khó thở… để phân loại, cách ly
và xét nghiệm theo quy định.
- Tiếp tục tăng cường truy vết các trường hợp về từ các vùng dịch, về từ các
địa phương đang thực hiện giãn các theo chỉ thị 16/CT-CP để cách ly, xét nghiệm.
- Giao Trung tâm Y tế huyện tiếp tục triển khai việc đón các trường hợp F0,
F1 đã đủ điều kiện ra viện hoặc hoàn thành cách ly ở các tỉnh khác về cách ly tại
các khu cách ly của huyện.
2. Công tác xét nghiệm sàng lọc diện rộng
2.1. Đối tượng xét nghiệm do ngân sách nhà nước đảm bảo
- Tổ chức xét nghiệm mẫu đơn bằng Realtime PCR cho toàn bộ các trường
hợp F0, F1 ít nhất 3 lần căn cứ theo diên biến dịch bệnh và đánh giá nguy cơ của
đơn vị.
- Riêng đối với các trường hợp F0 sau khi đủ điều kiện ra viện tiếp tục thực
hiện cách ly tập trung 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 7.
- Tăng cường xét nghiệm sàng lọc mẫu đơn bằng Realtime PCR cho 100%
các trường hợp ho, sốt không rõ nguyên nhân hoặc các trường hợp qua phân luồng
tại các cơ sở y tế có tiền sử dịch tễ không rõ ràng.
- Đánh giá nguy cơ, tiến hành xét nghiệm cho 20% bệnh nhân và người
chăm sóc bệnh nhân (01 người) đang điều trị nội trú tại các khoa Hồi sức tích cực,
cấp cứu, nội khoa.
- Tiếp tục tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh 100% cho cán bộ y tế tại
phòng khám, bộ phận tiếp đón, các khoa Hồi sức tích cực, cấp cứu, khoa nội hô
hấp, khoa nhi, chạy thận nhân tạo, Truyền nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò
chức năng, khoa xét nghiệm.
- Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức xét nghiệm cho 20% người làm công
tác thu gom, xử lý rác thải y tế.
- Định kỳ 2 tuần/lần xét nghiệm cho cán bộ làm việc tại các chốt kiểm soát
dịch bệnh, khu cách ly trên địa bàn huyện.
- Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức xét nghiệm 20% người mắc bệnh mạn
tính có hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú đến khám bệnh ngoại trú, người cung ứng
dịch vụ tại bệnh viện như giữ xe, căng tin, vệ sinh…tại các bệnh viện.
2.2. Đối tượng xét nghiệm có trả phí
- Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế huyện đã được cấp phép triển khai xét
nghiệm dịch vụ có thu phí cho người dân có nhu cầu và các trường hợp yêu cầu bắt
buộc xét nghiệm có nhu cầu xét nghiệm tại đơn vị, gồm:
- Người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.
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- Người tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản xuất kinh doanh như:
cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vận
chuyển, đưa đón chuyên gia ....
- Người làm việc là quản lý, lễ tân, nhân viên phục vụ… tại các cơ sở lưu
trú, khu, điểm du lịch, tần suất 02 tuần/ lần.
- Người lao động làm việc tại các chợ, cửa hàng tiện lợi.
- Người kinh doanh thực phẩm thiết yếu, giữ xe… tại các chợ đầu mối, chợ
dân sinh
- Người lao động tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải (vận tải hành
khách, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe tải vận chuyển hàng hóa…).
* Đối tượng xét nghiệm tại vùng nguy cơ cao (thị trấn huyện Bắc Hà)
Tiếp tục triển khai các nhóm đối tượng chưa triển khai xét nghiệm sàng lọc
ở tuần thứ 4 đảm bảo tất cả các nhóm đối tượng được tầm soát theo đúng tần xuất,
bao gồm:
- 20% người làm việc là quản lý, lễ tân, nhân viên phục vụ… tại các cơ sở
lưu trú, khu, điểm du lịch, tần suất 02 tuần/ lần.
- 20% người lao động làm việc tại các chợ, cửa hàng tiện lợi, tần suất 02
tuần/ lần.
- 20% người kinh doanh thực phẩm thiết yếu, giữ xe… tại các chợ đầu mối,
chợ dân sinh, tần xuất 02 tuần/ lần.
- 20% người lao động tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải (vận tải
hành khách, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe tải vận chuyển hàng hóa…), tần
suất 01 tuần/lần.
- Xét nghiệm 02 tuần/ lần với 20% các cán bộ làm việc tại phòng khám đa
khoa, phòng khám chuyên khoa, cơ sở xét nghiệm tư nhân.
- Xét nghiệm 01 tuần/lần với 20% người làm việc tại cơ sở bán lẻ thuốc tư nhân.
3. Thời gian, địa điểm thực hiện
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/9/2021 - 11/9/2021.
- Địa điểm: Thị trấn Bắc Hà, xã Bảo Nhai, xã Tà Chải, xã Lùng Phình.
4. Thực hiện xét nghiệm
- Thực hiện việc thu thập, bảo quản mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 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 và Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày
30/7/2021 của Bộ Y tế và các văn bản khác có liên quan.
- Thực hiện xét nghiệm theo đúng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn nhà sản
xuất, đảm bảo chất lượng và an toàn.
- Kết quả xét nghiệm:
+ Trường hợp kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính phải gửi mẫu tới
Khoa Xét nghiệm – TTKSBT tỉnh để thực hiện xét nghiệm khẳng định.
+ Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì thực hiện theo quy định của
Bộ Y tế.
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5. Đơn vị thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm
- Đơn vị thực hiện lấy mẫu và thực hiện Test nhanh: Bệnh viện đa khoa
huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn.
- Đơn vị thực hiện xét nghiệm PCR: TT KSBT tỉnh Lào Cai.
6. Chế độ báo cáo
- Bệnh viện đa khoa huyện báo cáo kết quả triển khai về Khoa xét nghiệm –
TTYT huyện trước 15h ngày thứ 6 (ngày 10/9/2021).
- Trung tâm Y tế huyện báo cáo kết quả triển khai hàng tuần về UBND
huyện, báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước 16h ngày thứ 6 (ngày
11/9/2021).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Thực hiện theo hướng dẫn của Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày
03/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai.
2. Đối với các đối tượng không được miễn phí xét nghiệm theo quy định sẽ
tự chi trả chi phí xét nghiệm cho các cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ xét nghiệm
quy định tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 15/6/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lào Cai và chi trả các chi phí khác liên quan đến công tác lấy mẫu
xét nghiệm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện
- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các cơ
quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này bảo đảm hiệu quả và tiến
độ đề ra. Tùy theo tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây nhiễm tại các đơn vị, địa
phương tham mưu UBND huyện các biện pháp chỉ đạo cụ thể, phù hợp, hiệu quả
đối với việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 theo kế hoạch này.
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tăng
công suất, đảm bảo chất lượng lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức xét nghiệm.
- Căn cứ tình hình dịch bệnh để chủ động đề xuất, mua sắm Trang thiết bị,
vật tư, hóa chất phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện
đảm bảo hiệu quả, kịp thời, tránh lãng phí.
- Lập dự trù sinh phẩm, vật tư tiêu hao, trang phục bảo hộ để thực hiện xét
nghiệm theo Kế hoạch này theo phân cấp ngân sách. Đảm bảo nguồn vật tư, sinh
phẩm cho thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến hết năm 2021.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để xác định cụ
thể đối tượng được sử dụng miễn phí xét nghiệm và đối tượng không được miễn
phí xét nghiệm theo quy định báo cáo UBND huyện.
- Tổng hợp kinh phí thực hiện Kế hoạch này sau mỗi đợt thực hiện xét
nghiệm báo cáo UBND huyện, Sở Y tế theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm
thanh quyết toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
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2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
- Chủ động xây dựng kế hoạch xét nghiệm, rà soát, chọn ngẫu nhiên, đại diện
theo tỷ lệ quy định, lập danh sách đối tượng xét nghiệm tại các chợ, các cơ sở sản xuất
kinh doanh… thuộc phạm vi quản lý của phòng. Chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế
để tổ chức xét nghiệm theo tiến độ, tần suất quy định tại Kế hoạch này.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp triển khai xét nghiệm 7
ngày/lần cho 20% người lao động và 100% người tham gia cung cấp các dịch vụ cho
cơ sở sản xuất kinh doanh như: cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, nguyên vật
liệu, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia ....tại các doanh nghiệp.
- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan giám sát việc
triển khai tầm soát xét nghiệm thuộc phạm vi quản lý.
- Thứ 6 hằng tuần báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế
hoạch này về Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo UBND huyện.
3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
- Chủ động xây dựng kế hoạch xét nghiệm, rà soát, chọn ngẫu nhiên, đại
diện theo tỷ lệ quy định, lập danh sách đối tượng xét nghiệm tại các cơ sở lưu trú,
khu, điểm du lịch, … thuộc phạm vi quản lý của sở. Chủ động liên hệ với Trung
tâm Y tế để tổ chức xét nghiệm theo tiến độ, tần suất quy định tại Kế hoạch này.
- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch định kỳ 2 tuần 1 lần xét
nghiệm cho 20% nhân viên.
- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan giám sát việc
triển khai tầm soát xét nghiệm thuộc phạm vi quản lý.
- Thứ 6 hằng tuần báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao tại
Kế hoạch này về Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo UBND huyện.
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Căn cứ tình hình dịch bệnh và đề xuất của Trung tâm Y tế để chủ động đề
xuất, mua sắm Trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác xét nghiệm SARSCoV-2 trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả, kịp thời, tránh lãng phí.
- Thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
5. UBND các xã, thị trấn
- Triển khai xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện tại địa phương: Dựa vào
đánh giá dịch tễ của cơ quan chuyên môn, chủ động thành lập các tổ truy vết, bổ
sung các trang thiết bị, đề xuất số lượng mẫu cần xét nghiệm trên cơ sở đảm bảo
hiệu quả phòng, chống dịch và tiết kiệm nguồn lực; rà soát lập danh sách các đối
tượng lấy mẫu xét nghiệm theo từng nhóm đối tượng gửi về Khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo huyện và Sở Y tế.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai chi
tiết Kế hoạch tại địa phương.
- Trước khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, phải có kế hoạch phân công
nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị liên quan; lập danh sách đối tượng cần lấy mẫu
đúng, đầy đủ thông tin, sắp xếp lấy mẫu theo khoảng thời gian để đảm bảo việc
giãn cách phòng chống dịch.
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- Chủ động bố trí sẵn địa điểm lấy mẫu tập trung tại khu dân cư phù hợp với
số lượng mẫu cần lấy và cử các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự để triển
khai tuần tự lấy mẫu đến tổ dân phố đảm bảo an toàn phòng chống dịch. (có sơ đồ
bố trí các điểm lấy mẫu tại các xã, phường, thị trấn).
- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tổ chức xét nghiệm
cho công nhân và người lao động.
- Chủ động phối hợp, lập danh sách chi tiết những người cần lấy mẫu (cả
trong doanh nghiệp và khu dân cư trên địa bàn quản lý), cử cán bộ tham gia trực
tiếp điều hành, sắp xếp, hướng dẫn các đối tượng lấy mẫu theo đúng trình tự.
không để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn phòng chống dịch.
- Chủ động cân đối từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch.
- Thứ 6 hằng tuần báo cáo kết quả triển khai về Trung tâm Y tế tổng hợp báo
cáo UBND huyện.
Trên đây là Kế hoạch truy vết, xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động giám
sát dịch COVID-19 trên địa huyện Bắc Hà tuần 5 từ ngày 05/9 – 11/9/2021. Trong
quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề
nghị cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp, báo
cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.
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