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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Y tế, tại Hội nghị triển khai  

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử  

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 và công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại tỉnh Ninh Bình 

 

  

Thực hiện Công văn số 660/HĐBCQG-VP ngày 06/5/2021 của Hội đồng 

bầu cử Quốc gia về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; Công văn số 

45/CV-UBBC ngày 14/5/2021 của Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV 

và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026; Kế 

hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ y tế; Kế hoạch số 72/KH-BCĐ 

ngày 23/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình; 

Công văn số 3842/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2; Công văn số 454/KCBQLCL&CĐT ngày 

07/5/2021 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường, công tác bảo 

đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 trong bệnh viện, cơ sở y tế; 

Ngày 16/5/2021, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác xét nghiệm SARS-

CoV-2 tại tỉnh Ninh Bình.  

Sau khi nghe báo cáo tình hình diễn biến dịch COVID-19, các công việc 

đã triển khai và ý kiến phát biểu, đề xuất của các đại biểu, đồng chí Giám đốc 

Sở Y tế kết luận và yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 

- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo kế hoạch 60/KH-SYT 

ngày 10/5/2021 của Sở Y tế về tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-

2 cho đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Bổ sung xét nghiệm 

SARS-CoV-2 cho các đối tượng: (1) thành viên Tổ bầu cử của các xã, phường, 

thị trấn; (2) công nhân tại các khu công nghiệp, ưu tiên các công ty, doanh 

nghiệp có số lượng công nhân nhiều, có chuyên gia nước ngoài đang làm việc, 

có công nhân tỉnh ngoài về làm việc, tần suất 7-10 ngày/lần xét nghiệm; (3) 

Thành viên tổ COVID cộng đồng và nhân viên y tế thôn bản tần suất 7-10 

ngày/lần xét nghiệm. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Hướng dẫn các đơn vị lấy mẫu, bảo 

quản, vận chuyển, bàn giao mẫu bệnh phẩm. Xây dựng kế hoạch xét nghiệm cho 

từng giai đoạn. Tham mưu với Ban Chỉ đạo ngành các phương án xét nghiệm 
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trong trường hợp số lượng mẫu lớn vượt quá năng lực xét nghiệm hiện nay của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đảm bảo đủ hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm. 

- Các đơn vị y tế, Các Trung tâm Y tế xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo việc 

lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng trên theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh; hoàn thành công tác lấy mẫu cho các thành viên Tổ bầu cử 

trước 19/05/2021. Dự trù hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tổng hợp. 

- Các đơn vị cử nhân viên đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để học  

cách pha môi trường, tương lai sẽ tự pha môi trường tại đơn vị để phục vụ lấy 

mẫu xét nghiệm; Đơn vị nào chưa có bộ phận Dược để pha chế thì Trung tâm 

CDC sẽ hỗ trợ pha. 

- Bênh viện Đa khoa tỉnh xây dựng quy trình và thực hiện xét nghiệm gộp 

mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Có phương án đảm bảo đủ hóa chất, sinh 

phẩm xét nghiệm. 

2. Rà soát đối tượng từ vùng dịch về 

- Các đơn vị, các Trung tâm y tế sàng lọc tất cả những người từ ổ dịch Đà 

Nẵng và ổ dịch ở các địa phương khác về, coi như F1 và đưa đi cách ly tập trung 

21 ngày tính từ 01/5/2021, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 04 lần theo quy 

định; 

3. Công tác bầu cử 

- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ 

y tế và Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 23/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình; Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, các 

văn bản hướng dẫn  của cấp trên và tùy vào tình hình thực tế của địa phương để 

tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện thực hiện khử khuẩn hòm phiếu, khử khuẩn 

phiếu bầu khi bỏ phiếu và trước khi kiểm phiếu đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

Trên đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị 

triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và 

công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế yêu cầu các đơn 

vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh (để B/C); 

- BCĐ PC Covid-19 ngành Y tế; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng CN SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVY. (BH/) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Thị Phương Hạnh 
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