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Số: 2375 /SYT-NVY Quảng Ninh, ngày 04 tháng  6  năm 2021 

V/v triển khai xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 

 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các địa phương; 
- Các đơn vị y tế trực thuộc. 
- Phòng Y tế các địa phương. 

Thực hiện Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3361/UBND-
VX3 ngày 01/6/2021 về việc triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút 
SARS-CoV-2, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

- Xây dựng hướng dẫn chung về triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, trong đó yêu cầu các nội dung về: Kỹ thuật 
xét nghiệm, xử lý kết quả xét nghiệm, chế độ báo cáo, xử lý chất thải có nguy cơ 
chứa SARS-CoV-2. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng 
nguyên vi rút SARS-CoV-2 về Sở Y tế vào thứ 6 hàng tuần và báo cáo đột xuất 
khi có yêu cầu. 

2. Các đơn vị y tế trực thuộc:  

- Rà soát, củng cố điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và sinh 
phẩm để triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2; thực 
hiện các kỹ thuật xét nghiệm theo hướng dẫn, tuân thủ quy định phòng chống 
dịch và xử lý bệnh phẩm truyền nhiễm, chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

- Phối hợp thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 
khi có yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn. 

- Phối hợp với Phòng y tế địa phương tổ chức tập huấn chuyên môn, 
hướng dẫn kỹ thuật cho lực lượng cán bộ y tế các cơ sở khi đáp ứng đủ các điều 
kiện triển khai kỹ thuật theo quy định.  

3. Phòng y tế các địa phương: 

- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 của địa phương để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… 
trên địa bàn triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo quy định; 

- Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn để hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra 
giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trong việc thực hiện và tuân thủ 
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các quy định về khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo 
chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh. 

- Làm đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp… để gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hàng tuần theo quy định. 

4. Đề nghị các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh sách đối tượng cần thực 
hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng 
dẫn của cơ quan chuyên môn; bố trí kinh phí để mua sinh phẩm, vật tư để thực 
hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 định kỳ theo quy 
định. 

- Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn đảm bảo các điều kiện để triển 
khai xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cho công nhân, người lao 
động tại đơn vị. 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc khẩn trương triển khai và đề 
nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các địa phương các đơn vị phối 
hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- GĐ, các PGĐ SYT; 
- Các phòng CN SYT; 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Minh Tuấn 
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