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PHƯƠNG ÁN 

Triển khai xét nghiệm test nhanh vi rút SARS-CoV-2 diện rộng  

toàn trên địa bàn để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 4834/UBND-KGVX ngày 21 tháng 10 năm 2021 

của UBND tỉnh Phú Thọ, về việc khẩn trương thực hiện việc tổ chức xét nghiệm 

sàng lọc trong cộng đồng. UBND thị xã xây dựng Phương án triển khai xét 

nghiệm test nhanh vi rút SARS-CoV-2 diện rộng toàn trên địa bàn địa bàn để 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Nhằm tăng cường khả năng giám sát, truy vết chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch theo quy định. Ngăn chặn kịp thời sự lây lan dịch 

COVID-19 ra cộng đồng trên diện rộng, bảo đảm an toàn cho người dân trên địa 

bàn thị xã. 

2. Yêu cầu:  

Đảm bảo triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 theo các hướng dẫn, quy 

định của Bộ Y tế. 

Việc xét nghiệm rà soát được mở rộng các đối tượng được xét nghiệm, 

tăng cường khả năng giám sát và giảm tải cho hệ thống y tế. 

II. Đối tượng: 

 Toàn bộ người dân trên địa bàn thị xã (trừ những người có kết quả XN 

SARS-CoV-2 trong vòng 72h). 

 III. Thời gian thực hiện:  

Ngày 23/10/2021 và sáng ngày 24/10/2021 ( có lịch cụ thể kèm theo). 

 IV. Phân công nhiệm vụ: 

1. Bệnh viện đa khoa thị xã: 

Bố trí cán bộ, triển khai xét nghiệm toàn bộ dân trên địa bàn phường Âu Cơ và 

xã Hà Lộc. thông báo cho TTYT các trường hợp nghi ngờ để lấy lại mẫu gửi làm 

XN RT-PCR. 



 

2. Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ: 

Bố trí cán bộ, triển khai xét nghiệm toàn bộ dân trên địa bàn phường 

Thanh Vinh và xã Văn Lung. thông báo cho TTYT các trường hợp nghi ngờ để 

lấy lại mẫu gửi làm XN RT-PCR. 

3. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ: 

Bố trí cán bộ, triển khai xét nghiệm toàn bộ dân trên địa bàn xã Thanh 

Minh và phường Hùng Vương; thông báo cho TTYT các trường hợp nghi ngờ 

để lấy lại mẫu gửi làm XN RT-PCR. 

4. Trung tâm Y tế thị xã: 

Bố trí cán bộ, triển khai xét nghiệm toàn bộ dân trên địa bàn xã Phú Hộ. 

xã Hà Thạch, phường Phong Châu. 

Chịu trách nhiệm lấy mẫu lại các trường hợp nghi ngờ (trên toàn địa bàn 

thị xã) khi XN sàng lọc test nhanh vi rút SARS-CoV-2 gửi làm XN RT-PCR 

theo quy định. 

5. Đài truyền Thanh thị xã, phòng Văn hóa thông tin: 

Tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của thị xã và Đài truyền 

thanh các xã, phường về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai test nhanh sàng 

lọc vi rút SARS-CoV-2 diện rộng toàn dân trên địa bàn thị xã để phòng chống 

dịch bệnh COVID-19. 

6. UBND các xã, phường: 

Huy động lực lượng Công an, Quân sự, Tổ Covid- 19 cộng đồng, tình 

nguyện viên, đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, cộng tác viên hỗ trợ các hoạt 

động đảm bảo triển khai công tác xét nghiệm trên địa bàn quản lý, đảm bảo công 

tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm triển khai xét nghiệm.  

Bố trí các nhà văn hóa để triển khai việc xét nghiệm sàng lọc được thuận 

tiện cho nhân dân trên địa bàn.  

Chỉ đạo cán bộ chuẩn bị giấy, bút, thước kẻ để ghi danh sách người đã 

được XN, cuối mỗi buổi sáng và khi hoàn thành kết thúc XN tổng hợp báo cáo: 

tổng số người được XN/ Tổng số dân, tỷ lệ % được XN. Báo cáo gửi về phòng 

Y tế theo địa chỉ: phongyt.txpt@gmail.com để tổng hợp báo cáo Văn phòng 

UBND tỉnh đúng quy định; gửi danh sách đã XN có xác nhận, đóng dấu của 

UBND xã về phòng y tế trước ngày 27/10/2021. 

Trường hợp nghi ngờ khi XN test nhanh sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 

phải yêu cầu cách ly tại nhà, báo TTYT để lấy lại mẫu làm XN RT- PCR đảm 

bảo đúng quy định. 

mailto:phongyt.txpt@gmail.com


Chỉ đạo thông báo cụ thể đến toàn thể khu dân cư để người dân biết 

hưởng ứng, tham gia thực hiện đảm bảo hiệu quả. 

Giao phòng Y tế trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc triển khai và tổng hợp 

báo cáo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND thị xã đúng quy định. 

Yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Phú Thọ; 

- Sở Y tế Phú Thọ; 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (b/c); 
- CT, PCT UBND thị xã; 
- Ủy ban MTTQ và đoàn thể; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

Covid -19 thị xã; 

- UBND các xã, phường; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, YT. 

  

TM. ỦY B AN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Công Huân 
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