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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
SỞ Y TẾ 

Số:               /SYT-NVYD  
V/v tổ chức xét nghiệm nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 tại 

các CSSXKD, cơ quan, đơn vị  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:    

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

Căn cứ Văn bản số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

Căn cứ Văn bản số 8667/UBND-VX1 ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Văn bản số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế;  

Căn cứ Văn bản số 7492/HD-BCĐ ngày 28/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn các phương án 

phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SCT-SYT ngày 15/9/2021 của Sở Công 

thương và Sở Y tế về việc triển khai đảm bảo “vùng xanh” trong công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SNV-SYT ngày 

24/9/2021 của Sở Nội vụ và Sở Y tế về việc triển khai đảm bảo “vùng xanh” 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với cơ quan, đơn vị, công 

sở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

triển khai theo đúng quy định việc tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2, cụ thể như sau: 

1. Chuẩn bị sẵn cơ số Test nhanh tại đơn vị (nếu đơn vị đủ năng lực thực 

hiện Test nhanh) để chủ động thực hiện xét nghiệm đối với cán bộ, nhân viên, 

người lao động, khách đến làm việc,… nếu cần thiết. Test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục các sinh phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu 

hành (Có danh sách 10 đợt công bố của Bộ Y tế gửi kèm). 

2. Xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm: Thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn tạm thời 

giám sát và phòng chống dịch COVID-19” và Quyết định 2022/QĐ-BYT ngày 

28/4/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm 

HỎA TỐC 
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nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và phương án phòng, chống dịch tại cơ 

quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và các Văn bản khác có liên quan. 

3. Xử lý rác thải y tế: Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan, 

đơn vị ký hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện xử lý rác thải y tế theo quy định 

tại Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về 

quản lý chất thải y tế, Thông tư 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế 

quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm, Thông tư số 

37/2019/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm 

an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. 

4. Rà soát, cử cán bộ tham gia đào tạo, đào tạo lại về quy trình thực hiện 

xét nghiệm nhanh, liên hệ với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố (Danh sách 

các đơn vị và cán bộ liên hệ tại Phụ lục kèm theo). 

5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị 

liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện xét nghiệm tại các 

cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

 Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- GĐ và các PGĐ Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh (để th/h); 

- Các phòng CM của Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hải 
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Phụ lục  

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM Y TẾ HƯỚNG DẪN 

THỰC HIỆN TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-CoV-2 
(Đính kèm theo Văn bản số              /SYT-NVYD ngày          /10/2021 của Sở Y tế) 

 

STT Tên đơn vị 
Giám đốc đơn vị phụ 

trách chỉ đạo 
Số điện thoại 

1 
Trung tâm y tế TP Phúc 

Yên 
Phạm Hồng Quân 0946.935.999 

2 
Trung tâm y tế huyện 

Bình xuyên 
Nguyễn Tuấn Minh 0915.310.368 

3 
Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Tường 
Trương Bá Biên 0912.054.365 

4 
Trung tâm Y tế huyện 

Lập Thạch 
Nguyễn Hải Châu 0983.266.538 

5 
Trung tâm Y tế huyện 

Tam Dương 
Lâm Văn Sáu 0983.719.899 

6 
Trung tâm y tế TP Vĩnh 

Yên 
Nguyễn Mạnh Hoàn 0987.772.249 

7 
Trung tâm y tế huyện 

Tam Đảo 
Nguyễn Đắc Ca 0986.589.675 

8 
Trung tâm y tế huyện 

Yên Lạc 
Nguyễn Trung Long 0913.061.927 

9 
Trung tâm y tế huyện 

Sông Lô 
Phan Kim Trọng 0912.175.424 
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