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CÔNG ĐIỆN
Về việc triển khai đợt xét nghiệm tầm soát phòng, chống dịch Covid-19
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA điện:
- Đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ta đang diễn biến phức
tạp, đã phát hiện một số ổ dịch lớn, với nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 lây lan ra
nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, xuất hiện các ca nhiễm SARSCoV-2 không rõ nguồn lây, không có triệu chứng, di chuyển nhiều nơi, nhiều ổ
dịch đã ngấm sâu, lan rộng trong cộng đồng, diễn biến dịch rất khó lường, nguy
cơ bùng phát dịch trên diện rộng ở tỉnh ta là hiện hữu.
Trước tình hình trên, được sự đồng ý của Thường trực Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban
Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Bí thư các
huyện, thị, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương
chỉ đạo triển khai đợt xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
như sau:
1. Thực hiện xét nghiệm tầm soát trên địa bàn toàn tỉnh theo phương pháp
test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-PCR mẫu gộp (tách mẫu để xét nghiệm
khẳng định, nếu phát hiện ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2).
2. Thời gian: Từ ngày 06/11/2021 đến ngày 10/11/2021, sau thời gian trên
các địa phương tiếp tục triển khai xét nghiệm thường xuyên theo hướng dẫn hiện
hành.
3. Địa bàn, đối tượng: Thực hiện theo Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày
05/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
ưu tiên địa bàn có nguy cơ, người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2,
người trong doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ…, người thường xuyên
tiếp xúc với nhiều người, đại diện các hộ gia đình.
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4. Tỉnh hỗ trợ Test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho các huyện, thị
xã, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (có danh sách
kèm theo).
Các đơn vị bố trí xe nhận trong ngày 06/11/2021 tại Cơ quan Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Thanh Hóa (Số 16, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố
Thanh Hóa). Ngoài số lượng test do tỉnh hỗ trợ, các huyện, thị xã, thành phố chủ
động huy động các nguồn lực để đảm bảo các điều kiện cho việc xét nghiệm trên
địa bàn (test, kit và các sinh phẩm xét nghiệm) có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng
phí, nhưng tầm soát được nhiều người.
5. Đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy - Trưởng Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 cấp huyện; đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc xét nghiệm đảm bảo kịp thời,
đúng đối tượng, khoa học, an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, phải chỉ đạo việc lấy mẫu
đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của ngành Y tế, tuyệt đối không để
tập trung đông người, không để lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu.
6. Đối với các địa phương đang có dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện việc
xét nghiệm theo chỉ đạo của tỉnh.
Đây là nội dung rất quan trọng để sàng lọc, sớm phát hiện, truy vết nhanh,
kịp thời các ổ dịch, người nhiễm SARS-CoV-2 nhằm khoanh vùng, dập dịch,
đồng thời đánh giá đúng tình hình dịch bệnh của từng địa phương và trên địa
bàn toàn tỉnh.
Đề nghị đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo tiếp nhận và triển khai xét nghiệm
cho người dân trên địa bàn với tinh thần nhanh nhất, tầm soát phát hiện sớm các
ca nhiễm SARS-CoV-2 (nếu có), để có các biện pháp cấp bách trong phòng,
chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để c/đ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19;
- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn
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PHỤ LỤC
Phân bổ Test nhanh kháng nguyên Covid-19
cho các huyện, thị xã, thành phố
(Kèm theo Công điện số
/CĐ-UBND ngày / /2021
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Số TT

Tên huyện, thị xã, thành phố

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Thành phố Thanh Hóa
Thành phố Sầm Sơn
Thị xã Bỉm Sơn
Thị xã Nghi Sơn (gồm cả KKT Nghi Sơn)
Huyện Mường Lát
Huyện Quan Sơn
Huyện Quan Hóa
Huyện Bá Thước
Huyện Lang Chánh
Huyện Ngọc Lặc
Huyện Cẩm Thủy
Huyện Thường Xuân
Huyện Thạch Thành
Huyện Như Xuân
Huyện Như Thanh
Huyện Thọ Xuân
Huyện Triệu Sơn
Huyện Vĩnh Lộc
Huyện Yên Định
Huyện Thiệu Hóa
Huyện Hà Trung
Huyện Nông Cống
Huyện Đông Sơn
Huyện Hoằng Hóa
Huyện Quảng Xương
Huyện Hậu Lộc
Huyện Nga Sơn
Tổng

Số lượng Test
phân bổ
40.000
15.000
15.000
40.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
15.000
10.000
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
20.000
15.000
15.000
15.000
400.000

