
         ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                         
        

       Số:  4675 /UBND-YT                        Nha Trang, ngày  17   tháng 7 năm 2021  
 

 V/v lấy mẫu xét nghiệm tầm soát  

cộng đồng cho người dân trên địa bàn 

           thành phố Nha Trang 
 

Kính gửi: 

- Các Phòng: Y tế, Văn hóa và Thông tin thành phố;  

- Trung tâm Y tế thành phố ; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố; 

- Công an thành phố; 

- UBND các xã phường. 

UBND thành phố có nhận Kế hoạch số 792 /KH-TTYT ngày 17/7/2021 của 

Trung tâm Y tế thành phố về việc lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR tầm soát 

cộng đồng cho người dân trên địa bàn thành phố Nha Trang; vấn đề này UBND 

thành phố có ý kiến như sau: 

1. Trung tâm Y tế: 

Thành lập các Tổ xét nghiệm đúng thành phần, tổ chức tập huấn chuyên 

môn, kỹ thuật; trang bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ lấy mẫu; đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, có hiệu quả theo Kế hoạch số 792/KH-TTYT ngày 

17/7/2021 của Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng; trong triển khai cần chú ý 

một số nội dung sau: 

- Tổ chức điều động các Tổ xét nghiệm từ các xã/phường, tập trung trọng 

điểm cho các xã/phường có ca nhiễm Sars-cov-2 từ cao đến thấp, đến xã phường 

chưa có ca lây nhiễm; ưu tiên thực hiện lấy mẫu trước cho các khu đang cách ly 

vùng y tế (khu phong tỏa); trước mắt thực hiện cho 08 xã/phường như: Phước 

Đồng, Phước Long, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Phước Hải, Vĩnh 

Lương, Vĩnh Hòa. 

- Thực hiện việc lấy mẫu theo nguyên tắc đi ”từng ngõ, gõ từng nhà”, lấy 

mẫu xét nghiệm từng hộ gia đình; đảm bảo công tác phòng ngừa lây nhiễm và 

việc thực hiện Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố 

khi triển khai thực hiện. 

+ Các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, triển khai Test nhanh 

kháng nguyên, cho điều tra truy vết nếu kết quả Test nhanh dương tính và thực 

hiện xét nghiệm xác định cùng biện pháp y tế theo quy định. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường: xây dựng kế hoạch, thông báo lịch 

trình lấy mẫu, tham mưu UBND xã/phường việc tổ chức thực hiện việc lấy mẫu 

xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại địa phương. 

- Tổng hợp tiến độ thực hiện hàng ngày, báo cáo về Sở Y tế theo quy định và 

UBND thành phố (thông qua Phòng Y tế) trước 16 giờ 30 hàng ngày. 
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2. Phòng Y tế: 

Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát 

cộng đồng trên địa bàn thành phố; đồng thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể 

thao thành phố: 

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở để tạo sự 

đồng thuận với người dân về việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng cho 

người dân trên địa bàn thành phố. 

4. Công an thành phố: 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương đảm bảo an ninh trật 

tự trong thời gian các địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng 

cho người dân. 

5. UBND các xã, phường: 

 - Phối hợp với Trung tâm y tế thành phố trong việc thành lập các tổ xét 

nghiệm cộng đồng, đảm bảo đúng thành phần (01 cán bộ y tế + 02 đoàn thanh 

niên);  

        - Tổ chức truyền thông để tạo sự đồng thuận với người dân về việc lấy mẫu 

xét nghiệm tầm soát cộng đồng và huy động lực lượng địa phương (tổ CoVid cộng 

đồng, các đoàn thể, cán bộ thôn/tổ..) phối hợp với ngành y tế khẩn trương lập danh 

sách các hộ gia đình, thông báo thời gian theo kế hoạch lấy mẫu lấy mẫu xét 

nghiệm của ngành y tế đến từng hộ gia đình của thôn/tổ để người dân biết và sắp 

xếp thời gian thực hiện; phối hợp trong công tác thực hiện biện pháp y tế và truy 

vết nếu phát phát hiện có ca dương tính (Test nhanh).   

       - Bố trí cán bộ dẫn đường đi đến từng hộ gia đình lấy mẫu xét nghiệm; lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại các địa điểm lấy mẫu xét nghiệm và đảm 

bảo việc thực hiện Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quản lý 

khi triển khai thực hiện. 

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ 

tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 792/KH-TTYT ngày 17/7/2021 của Trung tâm Y tế 

thành phố Nha Trang). 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- TT: Thành ủy, HĐND TP; 
- UBMTTQ TP và các tổ chức CT-XH TP; 
- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 
- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Sỹ Khánh 
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