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Ninh Bình, ngày        tháng 5 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức xét nghiệm sàng lọc phát hiện nhiễm SARS-COV-2  

Đợt II - Tháng 5 cho các đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-

19; Công văn số 3978/BYT-MT ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, khu công nghiệp; Thông báo số 28/TB-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh Ninh Bình; Công văn số 272/UBND-VP6 ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các Thông báo số 116, 110, 102, 101/TB-

VPCP về Kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống 

dịch Covid-19; Công văn số 324/UBND-VP4 ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Để chủ động phát hiện người mắc COVID-19, thần tốc truy vết, khoanh vùng 

xử lý dịch, Sở Y tế Ninh Bình xây dựng kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc phát 

hiện nhiễm SARS-CoV-2 Đợt 2 - Tháng 5 cho các đối tượng thuộc nhóm cộng 

đồng có nguy cơ cao, cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu 

Sàng lọc phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 đảm bảo an 

toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực và công bằng để kịp thời triển khai 

giám sát, cách ly, điều trị, khoanh vùng xử lý ổ dịch. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Đối tượng xét nghiệm sàng lọc  

- Các đối tượng tiếp xúc liên quan (F1, F2) đến chu kỳ lấy mẫu theo quy 

định, các đối tượng nguy cơ về từ các địa phương đang có dịch theo chỉ đạo của 

Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình. 

- Toàn bộ chuyên gia, lao động có tay nghề cao người nước ngoài đang 

làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Từ 25-30% công nhân, người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chọn ngẫu nhiên, ưu tiên lựa chọn 

các cơ sở sản xuất kinh doanh có người nước ngoài làm việc, thường xuyên giao 

dịch trực tiếp với các tỉnh đang có dịch và có số lượng lao động lớn theo tiêu chí 

bao phủ được tối đa lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
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- 30% nhân viên y tế (bao gồm nhân viên y tế và nhóm người lao động 

khác), người bệnh, người nhà người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

công lập tuyến tỉnh, ưu tiên lấy tại các khoa, phòng có nguy cơ cao như Cấp cứu, 

Hồi sức tích cực, Khám bệnh, Truyền nhiễm, Thận nhân tạo, Ung bướu ... 

- Nhân viên y tế (bao gồm nhân viên y tế và nhóm người lao động khác), 

người bệnh, người nhà người bệnh tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

công lập từ tuyến xã trở lên. 

- Nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên y tế tại các thôn, phố, xóm trên 

địa bàn tỉnh. 

- Thành viên các Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

- Nhân viên làm việc tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh. 

 - Người buôn bán tại các chợ trên địa bàn. 

- Lái xe, phụ xe cho các phương tiện vận chuyển hành khách (xe khách, 

xe bus, xe taxi) trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SYT ngày 10/5/2021 của Sở Y tế 

về tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình. 

Số lượng mẫu xét nghiệm dự kiến và thứ tự ưu tiên lấy mẫu được thể hiện 

tại bảng sau: 

Bảng 1: Số lượng dự kiến và thứ tự ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm Sars-

CoV-2 

Thứ 

tự ưu 

tiên 

Nhóm đối tượng 
Yên 

Mô 

Hoa 

Lư 

Tam 

Điệp 

Gia 

Viễn 

Nho 

Quan 

Yên 

Khánh 

TP 

NB 

Kim 

Sơn 
TỔNG 

1 

Các đối tượng tiếp 

xúc liên quan (F1, 

F2), các đối tượng 

nguy cơ về từ các 

địa phương đang 

có dịch theo chỉ 

đạo của Bộ Y tế, 

Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch 

Covid-19 tỉnh 

Ninh Bình 

        4.000 

2 

Toàn bộ chuyên gia 

người nước ngoài 

đang làm việc tại 

các công ty, nhà 

máy, doanh nghiệp, 

cơ quan trên địa 

bàn 

                1.000 

3 
25-30 % công nhân 

tại các cơ sở sản 
2.370 1.438 3.389 3.058 1.071 4.057 3.462 1.155 20.000 
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xuất kinh doanh  

4 

30% nhân viên y tế 

và người bệnh, 

người chăm sóc tại 

các cơ sở khám 

chữa bệnh tuyến 

tỉnh 

        3.000 

5 
Nhân viên y tế 

tuyến huyện, xã 
225 162 200 250 350 238 127 181 1.733 

6 

Bệnh nhân/người 

nhà bệnh nhân tại 

TTYT các huyện, 

thành phố 

20 100 70 150 100 50     490 

7 
Tổ Covid cộng 

đồng 
850 630 100 196 2.500 1.300 1.450 714 7.740 

8 Y tế thôn bản 232 91 30 186 274 268 40 124 1.245 

9 

Nhân viên làm việc 

tại các nhà hàng, 

khách sạn trên địa 

bàn tỉnh  

30 30 30 30 30 30 30 30 240 

10 

Người buôn bán tại 

các chợ trên địa 

bàn  

30 30 30 30 30 30 30 30 240 

11 

Lái xe, phụ xe cho 

các phương tiện 

vận chuyển hành 

khách (xe khách, 

xe bus, xe taxi) trên 

địa bàn  

30 30 30 30 30 30 30 30 240 

TỔNG 3.787 2.511 3.879 3.930 4.385 6.003 5.169 2.264 39.928 

2. Thời gian xét nghiệm 

Bắt đầu thực hiện lấy mẫu từ ngày 24/5 đến 29/5/2021. Các địa phương 

căn cứ nguồn lực để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo thứ tự ưu tiên tại bảng 1. 

3. Phương pháp xét nghiệm 

Xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtimes RT-PCR theo phương pháp gộp mẫu; 

Căn cứ vào tình hình thực tế có thể xem xét lựa chọn Test phù hợp và 

chuyển sang kỹ thuật xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên để tiết kiệm nguồn lực. 

III. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí cho hoạt động xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 được sử dụng 

từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh của tỉnh và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác do UBND tỉnh quyết định. 

IV. Tổ chức thực hiện 

 1. Các phòng chức năng Sở Y tế 

- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức xét nghiệm phát hiện 

nhiễm SARS-CoV-2 cho các nhóm đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh trong 

giai đoạn hiện nay;  
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cung cấp danh sách và triển 

khai xét nghiệm đối với các đối tượng thuộc diện được lấy mẫu xét nghiệm sàng 

lọc theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế lập danh sách, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 cho các đối tượng trên địa bàn (theo Bảng 1); thực hiện bảo quản, 

vận chuyển, trả kết quả theo đúng quy định. 

- Thông báo kết quả xét nghiệm đến các Sở, Ban, ngành, các cá nhân liên 

quan. 

- Chủ động dự trù kinh phí, dụng cụ, trang thiết bị, sinh phẩm, kit test, 

nhân lực để thực hiện công tác xét nghiệm sàng lọc đảm bảo an toàn, hiệu quả, 

tiết kiệm. 

2. Đề nghị Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí, hướng dẫn các đơn vị lập dự trù 

kinh phí phục vụ công tác xét nghiệm sàng lọc và thực hiện việc quyết toán kinh 

phí xét nghiệm theo đúng quy định. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức, triển khai thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc phát hiện nhiễm SARS-CoV-

2 người có nguy cơ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế trên địa bàn trong 

việc cung cấp danh sách đối tượng, tổ chức lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, trả 

kết quả theo đúng quy định. 

4. Đề nghị các Sở: Công thương, Văn hóa và Thể thao, Lao động - 

Thương Binh và Xã hội, Du lịch, Giao thông vận tải và Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn cung 

cấp danh sách, phối hợp với ngành Y tế tổ chức lấy mẫu cho các đối tượng nguy 

cơ theo quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 

đợt II trong tháng 5/2021 cho các đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Căn cứ vào tình hình dịch, kế hoạch sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.  

Yêu cầu các đơn vị trong ngành Y tế nghiêm túc triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả theo quy định.  

 Sở Y tế trân trọng đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố 

phối hợp thực hiện để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh đạt hiệu quả./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/C); 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;  
- Các Sở: Công thương, Văn hóa và Thể thao, Lao động   
  Thương binh và Xã hội, Du Lịch, Giao thông Vận tải,  
   Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các đơn vị trong ngành Y tế; 
- Lưu: VT, NVY, KSBT. (L/) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Dương 
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