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UBND HUYỆN TAM DƯƠNG 

BCĐ PCDB COVID-19 

 

Số:        /CV-BCĐ 

V/v tiếp tục tăng cường công tác xét 

nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn; 

- UBND, BCĐ các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Văn bản số 10329/ UBND-VX ngày 19/11/2021 của UBND Vĩnh Phúc về 

việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Văn bản số 4388/SYT-NVYD ngày 19/11/2021 của Sở Y Tế Vĩnh Phúc 

về việc phối hợp trong công tác triển khai xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngày 05 tháng 12 năm 2021 BCĐ Phòng chống dịch huyện Tam Dương đã 

ban hành Văn bản số 126/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác xét nghiệm sàng 

lọc SARS-CoV-2 trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, trong 

những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Tam Dương nói riêng vẫn 

liên tục xuất hiện những ca COVID-19 tại cộng đồng; nguy cơ dịch lan rộngvà diễn 

biến phức tạp. Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lan trên địa bàn huyện; với mục 

tiêu: Xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn, tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh 

chóng ổn định trở về trạng thái bình thường. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể huyện, Công an 

huyện, Ban chỉ huy quân sự, Trung tâm y tế huyện; Chủ tịch UBND/Trưởng ban 

chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện khẩn trương 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục củng cố, bổ sung đầy đủ danh mục tủ thuốc cơ quan, chủ động 

xét nghiệm tầm soát sàng lọc SARS-COV-2 hàng tuần 3-5% theo quy định, tốt nhất 

nên tầm soát mở rộng tối thiểu 10% trở lên để phát hiện sớm, kịp thời ứng phó, 

khoanh vùng, dập dịch. 
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2. Truyền thông trên hệ thống loa phát thanh từ huyện đến xã, thôn, tổ dân 

phố để nâng cao hiệu quả tầm soát phát hiện các trường hợp nghi ngờ dương tính 

với SARS-COV-2, khuyến cáo 100% các hộ gia đình chủ động tự xét nghiệm sàng 

lọc định kì 1 lần/1 tuần hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào yếu tố tiếp xúc. 

3. Báo cáo kết quả xét nghiệm rà soát về Văn phòng HĐND&UBND huyện 

và TTYT huyện để tổng hợp báo cáo Sở Y tế, UBND tỉnh theo quy định. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

Ban, ngành, đoàn thể huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự, Trung tâm y tế 

huyện; Chủ tịch UBND/Trưởng ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT HU; TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Xuân Bình  
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