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KẾ HOẠCH 

Triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại 14 xã, thị trấn  

có ca nhiễm SARS-COV-2 và có nguy cơ cao trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng, tính đến 15 giờ 00 ngày 31/5/2021 đã phát hiện 71 ca bệnh kể từ ca đầu tiên 

phát hiện ngày 07/5/2021, đã có 15/24 xã, thị trấn có người nhiễm; một số ca mắc 

mới có yếu tố dịch tễ phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, khai báo không trung 

thực... xuất hiện ổ dịch tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hữu Lũng 

chưa rõ nguồn lây; bên cạnh đó số lượng Công nhân trở về địa phương từ các khu 

công nghiệp Vân Trung và Quang Châu hơn 4.000 người; số người là F2 cách ly 

tại nhà là 7.924 người, việc quản lý cách ly tại nhà chưa được kiểm soát tốt, do vậy 

khả năng lây lan dịch là rất lớn nếu không có kế hoạch đáp ứng kịp thời. 

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SYT ngày 01/6/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn 

về triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại 14 xã có ca nhiễm SARS-

CoV-2 huyện Hữu Lũng, để ngăn chăn sự lan rộng của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 trên diện rộng tại 13 xã, thị trấn có người nhiễm và 01 xã có nguy 

cơ cao trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 để kịp thời áp dụng các 

biện pháp cách ly, điều trị ngăn chặn sự lan rộng của dịch bệnh và thực hiện các 

biện pháp điều trị hiệu quả. 

Đáp ứng kịp thời việc xét nghiệm sàng lọc, giám sát và chẩn đoán phục vụ 

cho công tác chống dịch COVID-19. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức lấy mẫu chủ động phát hiện sớm người nhiễm COVID-19 tại 14 xã, 

thị trấn bằng xét nghiệm gộp mẫu để khẩn trương truy vết, khống chế không để dịch 

lan rộng ra cộng đồng. 

Quá trình triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần “khẩn trương, 

nghiêm túc”, ưu tiên những xã có nguy cơ cao dựa trên yếu tố dịch tễ và lâm sàng. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 

- Thời gian: Bắt đầu từ 01/6/2021 đến ngày 08/6/2021 (thời gian và địa điểm 
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lấy mẫu theo phụ lục đính kèm). 

- Địa điểm: Tại 14 xã, thị trấn trong đó 13 xã, thị trấn có người nhiễm Sars-

Cov-2 và xã Sơn Hà là xã có nguy cơ cao nằm giữa các xã có người nhiễm. 

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại nhà văn hóa thôn hoặc địa điểm thuận lợi 

do UBND xã bố trí theo khung thời gian do Trung tâm Y tế huyện quy định và thực 

hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch. 

2. Phương pháp lấy mẫu xét nghiệm: Lấy mẫu gộp 05 mẫu/ống (lưu ý gộp 

mẫu trong cùng hộ gia đình). 

3. Lực lượng tham gia lấy mẫu: Tổng số 16 tổ và 48 người tham gia lấy 

mẫu xét nghiệm, cụ thể: 

- Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng: 10 tổ (mỗi tổ 03 người) = 30 người. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 02 tổ (mỗi tổ 03 - 04 người). 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 04 tổ (mỗi tổ 03 người, tổng 12 người). 

4. Dự kiến số lượng mẫu lấy trong ngày: 8.000 mẫu - 10.000 mẫu. 

5. phương pháp và đơn vị thực hiện xét nghiệm: 

- Phương pháp xét nghiệm: Reat time – PCR, gộp 20 mẫu một. 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thực hiện xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm khẳng 

định (khi có mẫu sàng lọc dương tính): Công xuất 6000 mẫu/ngày. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Thực hiện xét nghiệm sáng lọc: 4000 mẫu/ 

ngày. 

6. Đối tượng lấy mẫu: Toàn bộ người dân ở 14 xã với tổng dân số: 83.930 

người tại 121 thôn, khu phố (Danh sách người dân theo hộ gia đình do UBND xã, 

thị trấn cung cấp trước khi triển khai lấy mẫu tránh bỏ sót). Sau đó tiếp tục xem xét 

triển khai xét nghiệm tại các xã còn lại. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch cấp năm 2021. 

IV. TÔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai Kế 

hoạch đúng theo mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ. 

- Phới hợp với Trung tâm y tế huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai khẩn 

trương các nội dung kế hoạch, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

 - Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lạng Sơn phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các tổ lấy mẫu đảm bảo về thời gian, địa điểm và tiến độ lấy mẫu theo kế 

hoạch. 

 - Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, ống môi trường, tăm bông lấy mẫu và 

phòng hộ đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch; 
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 - Thực hiện việc bảo quản, vận chuyển mẫu theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

 - Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện báo cáo Huyện ủy, UBND huyện và 

tỉnh. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Phân công cán bộ, thành viên Ban chỉ đạo xã phụ trách thôn, khu phố 

Thống kê, lập danh sách theo hộ gia đình trên địa bàn theo từng thôn, khu phố gửi 

Trạm Y tế tổng hợp gửi Trung tâm Y tế huyện (theo biểu mẫu gửi kèm, lưu ý lập 

danh sách trên bảng tính Excel). 

Giao Trạm y tế là cơ quan thường trực giúp UBND xã, Ban chỉ đạo xã triển 

khai thực hiện theo kế hoạch. 

- Bố trí địa điểm, bố trí phông rạp, đủ bàn, ghế để thực hiện lấy mẫu, thông 

báo thời gian, địa điểm cho người dân đến lấy mẫu theo múi giờ hợp lý, tránh tập 

trung đông người, giám sát việc giữ khoảng cách theo quy định trong phòng, chống 

dịch COVID-19 khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. 

- Chỉ đạo bố trí mỗi thôn, khu phố 02 người giúp tổng hợp, nhập số liệu 

vào máy tính, theo hướng dẫn của tổ lấy mẫu. 

4. Công an huyện 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo an 

ninh trật tự tại các khu vực lấy mẫu, giám sát, nhắc nhở người dân thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. 

5. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện trên cơ sở 

phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, thường xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc 

hướng dẫn, giám sát các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo thời gian theo kế 

hoạch. 

6. Công tác thống kê, báo cáo: Giao cho Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng 

tổng hợp số liệu báo cáo hàng ngày từ các tổ gửi Huyện ủy, UBND huyện và Sở Y 

tế. 

Trên đây là Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng 

tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyên Hữu Lũng. Trong quá trình thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ qua Trung tâm Y tế huyện để được hướng 

dẫn, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy ; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TV Ban Chỉ đạo huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

    

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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