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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày      tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai đợt xét nghiệm tầm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện Quan Sơn bằng phương pháp test nhanh 

 

Thực hiện Công điện số 35/CĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai đợt xét nghiệm tầm soát 

phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 17568/UBND-VX ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc thực hiện công tác xét nghiệm SARS-COV-2, nhằm thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch xét nghiệm bằng phương pháp Test 

nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 để tầm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chủ động phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch kịp thời, chính xác trong 

công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao về 

mắc Covid-19 trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

 - Lấy mẫu dịch tỵ hầu làm test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 và trả 

lời trực tiếp kết quả cho đối tượng. 

- Đảm bảo những người thuộc đối tượng nguy cơ, Shipper (người giao hàng 

công nghệ); lái xe taxi, xe khách, xe mô tô 02 bánh chở khách, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động; chiến sỹ lực lượng vũ trang; giáo viên, học sinh… 

tiểu thương tại các chợ, siêu thị phải được xét nghiệm Covid-19; 

- Mọi người dân (nếu có nhu cầu) đều được xét nghiệm Covid-19; 

- Đảm bảo khẩn trương kịp thời, chính xác, đầy đủ theo quy định; 

- Truyền thông rộng rãi để mọi người dân trong cộng đồng hưởng ứng 

tham gia xét nghiệm. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng triển khai. 

- Các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, 

đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở....; 
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- Số người nhà, người liên quan đến người đang thực hiện cách ly y tế tại 

nhà/nơi cư trú, người đang theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú; 

- Xét nghiệm cho tất cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiện đang điều 

trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện; 

- Xét nghiệm tầm soát cho tất cả cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế, Bệnh 

viên Đa khoa, Trạm Y tế các xã/thị trấn; 

- Xét nghiệm tầm soát cho tất cả giáo viên các bậc, cấp học tại các nhà 

trường trên địa bàn huyện; 

- Những người thường xuyên tiếp xúc với đông người tại các chợ, siêu thị, 

trung tâm thương mại; nhân viên điện lực, ngân hàng, kho bạc, lái xe khách, xe 

taxi, xe mô tô 2 bánh trở người; supper (giao hàng)…; 

- Học viên lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung huyện Quan Sơn; 

- Những đối tượng khác có nguy cơ cao hoặc thường xuyên có tiếp xúc 

với nhiều người nguy cơ…. 

Cụ thể: 

- Số người liên quan với người cách ly tại nhà: 750 người 

- Giáo viên các trường trên địa bàn huyện: 992 người 

- Đại diện các hộ gia đình tại các khu trung tâm các xã: 1.618 người 

- Đại diện các hộ gia đình khu có nguy cơ cao của thị trấn Sơn Lư: (khu I, 

II, III, IV, V và khu Păng): 780 người 

- Bệnh nhân và người nhà tại BVĐK huyện: 150 người 

- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: 12 người 

- Ngân hàng NN&PTNT huyện: 16 người 

- Kho Bạc huyện: 09 người 

- 07 Cửa hàng xăng dầu: 14 người 

- Siêu thị Miền tây: 08 người 

- Viễn thông: 10 người 

- Các cửa hàng tự chọn: 40 người 

- Bệnh viện Đa khoa huyện: 66 người 

- Trung tâm Y tế huyện: 32 người 

- Nhân viên 2 khu cách ly: 12 người  

- Các Trạm Y tế xã/thị trấn: 62 người 

- CBNV Điện lực – DN nước: 10 người 

- Công nhân Công ty Ngọc Sơn: 25 người 

- Shipper (người giao hàng công nghệ): 14 người 

- Học viên lớp TCLL-CT: 80 người 



3 
 

 
 

- Đối tượng khác: 617 người 

- Xét nghiệm tầm soát nhằm sàng lọc định kỳ tối thiểu 02 tuần/lần cho 5-

10% nhóm người nguy cơ cao, nơi tập trung đông người (công ty, doanh nghiệp, 

công sở): 4700 người. 

Tổng: 10.000 người 

2. Phạm vi triển khai: Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

3. Thời gian triển khai: Từ ngày 06-10 tháng 11/2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Mua bảo hộ:  450 bộ x 60.000đ/bộ              = 27.000.000 đồng 

- Mua găng tay: 25 hộp x 150.000đ/hộp        =   3.750.000 đồng 

- Hỗ trợ công test: 10.000 test x 3.000đ/test  = 30.000.000 đồng 

Tổng:                                            = 60.750.000 đồng 

(Số tiền bằng chữ: Sáu mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) 

IV. CÔNG TÁC THỐNG KÊ BÁO CÁO:  

- Hàng ngày các đoàn, Trạm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện báo kết quả 

làm test về Email: clsqsth@gmail.com; 

- Kết thúc đợt các đoàn, Trạm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện báo cáo kết 

quả cùng danh sách về  khoa cận lâm sàng để báo cáo cấp trên theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát 

thanh và truyền hình huyện, đài truyền thanh xã, truyền thông trên trang thông 

tin điện tử huyện, các mạng xã hội để các tầng lớp nhân dân ủng hộ, thực hiện; 

- Truyền thông về việc test nhanh để tầm soát phòng dịch Covid-19 nhằm 

nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và tạo sự đồng thuận cao trong các nhóm 

đối tượng nguy cơ cao và toàn thể nhân dân, nêu cao ý thức tự giác thực hiện. 

2. Các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp… 

- Tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng về mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu của việc xét nghiệm tầm soát; 

- Lập danh sách các đối tượng xét nghiệm tầm soát phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Quan Sơn bằng phương pháp test nhanh gửi về các 

đơn vị được giao tổ chức lấy mẫu trong ngày 07/11/2021. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện 

kinh phí hỗ trợ thực hiện. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

mailto:clsqsth@gmail.com
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- Là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện 

thực hiện Kế hoạch này. 

- Phân công lực lượng xét nghiệm cho giáo viên các trường Mầm non, 

TH&THCS thị trấn, THCS-DTNT, THPT Quan Sơn, đại diện các hộ gia đình 

khu I, III, IV của thị trấn Sơn Lư, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng 

NN&PTNT, Kho bạc, Trung tâm Viễn thông, các siêu thị, cửa hàng tự chọn, 

Sipper, Điện lực trên địa bàn thị trấn, học viên lớp TCLL-CT....và xét nghiệm 

sàng lọc định kỳ. 

5. Bệnh viên Đa khoa huyện 

Tổ chức xét nghiệm cho 500 người (Gồm: CBNV bệnh viện 66 người, 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 151 người, Đại diện cho các hộ khu II: 62 

người, khu V: 221 người); 

6. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

Tổ chức xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, người tiếp xúc với người 

cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, giáo viên các trường đóng trên địa bàn 

xã, công ty, đại diện các hộ gia đình khu trung tâm có nguy cơ cao, các đối 

tương nguy cơ khác trong địa bàn xã... và xét nghiệm sàng lọc định kỳ. 

7. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng về mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu của việc xét nghiệm tầm soát; 

- Huy động lực lượng là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 các xã, thị trấn; giáo viên các nhà trường; trưởng, phó khu phố, các 

tình nguyện viên… tham gia hỗ trợ công tác xét nghiệm. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai xét nghiệm bằng phương pháp Test nhanh 

kháng nguyên, nhằm tầm soát và phát hiện sớm, khống chế dịch bệnh Covid-19 

của UBND huyện Quan Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện (để chỉ đạo); 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Trung tâm Y tế huyện; BVĐK huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Trạm Y tế xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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