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HUYỆN HẢI HẬU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 92/KH-UBND Hải Hậu, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai lấy mẫu, xét nghiệm (lần 2) sàng lọc SARS-COV-2  

tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và 

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

Căn cứ Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 31/8/2021 và Công điện số 

13/CĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu về việc thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 7668/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện 

Hải Hậu về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Quyết định số 7685/QĐ-UBND ngày 02/9/2021 của UBND huyện 

Hải Hậu về việc thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 để phòng, chống dịch COVID-19 đối với thị trấn Yên Định, xã 

Hải Phương và xã Hải Hà huyện Hải Hậu; 

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn huyện. Để chủ động khống chế, kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, 

nhanh chóng đưa huyện Hải Hậu trở lại trạng thái bình thường mới, UBND huyện 

xây dựng Kế hoạch triển khai lấy mẫu, xét nghiệm (lần 2) sàng lọc SARS-COV-2 

tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, tùng giờ, bằng mọi biện pháp 

tận dụng tối đa “thời gian vàng” trong những ngày giãn cách xã hội để thực hiện 

xét nghiệm thần tốc trên diện rộng, đảm bảo an toàn ở mức tối đa. Kết hợp với 

các hoạt động xét nghiệm theo truy vết, đánh giá nguy cơ lây nhiễm để trong thời 

gian ngắn nhất bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng, kiểm soát không để dịch 

bệnh lây lan, bùng phát. 

2. Yêu cầu 

- Huy động mọi nguồn lực gồm: Đội ngũ y, bác sỹ của Trung tâm Y tế, 

Trạm y tế, Bệnh viện Đa khoa, nhân viên y tế của các trường học; cán bộ Hội Liên 

hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện và các xã, thị trấn 

phối hợp thực hiện, trong đó lực lượng y, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện chủ trì 

triển khai. 
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- Đảm bảo công tác chỉ đạo toàn diện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực 

hiện phương án lấy mẫu, làm xét nghiệm thống nhất, phù hợp năng lực xét nghiệm 

trong 24 giờ không để mẫu tồn; đảm bảo công tác hậu cần đầy đủ, đồng bộ và có 

sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng linh hoạt giữa các đơn vị trong quá trình triển 

khai thực hiện đảm bảo an toàn khi lấy mẫu, giãn cách phù hợp, không lây nhiễm 

chéo. 

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ LỰC LƯỢNG THAM GIA 

1. Địa điểm: Tại các nhà văn hóa xóm của xã Hải Hưng, Hải Thanh, Hải 

Phương; nhà văn hóa tổ dân phố của thị trấn Yên Định. Riêng đối với các vùng lõi 

thì tổ chức lấy tại địa điểm phong tỏa. 

2.Thời gian: Vào ngày 09/9/2021 (buổi sáng từ 07h30, buổi chiều từ 

14h00) 

3. Đối tượng: 

a. Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với vùng lõi (vùng tâm dịch) lấy mẫu 

xét nghiệm (3 ngày/1 lần) gồm:  

- 04 TDP thuộc thị trấn Yên Định ( TDP 02, 03, 04, 07); 

- 02 xóm thuộc xã Hải Hưng (xóm 15, 17); 

- 01 khu dân cư thuộc xóm 03 xã Hải Hà. 

b. Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với vùng đang thực hiện Chỉ thị 

16/CT-TTg gồm: 

+ 03 TDP thuộc thị trấn Yên Định (TDP 01, 05, 06); 

+ 04 xóm thuộc xã Hải Phương (xóm 01, 02, 03, 04);  

+ 7 xóm thuộc xã Hải Hưng (Xóm 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; trừ một số hộ 

dân thuộc vùng lõi). 

c. Thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đối với vùng đang thực 

hiện Chỉ thị 15/CT-TTg: 

- 13 xóm thuộc xã Hải Thanh; 

- 09 xóm thuộc xã Hải Phương (xóm 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13); 

- 13 xóm thuộc xã Hải Hưng (xóm 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

12, 20). 

* Ngoài ra, trường hợp người dân ở địa bàn khác trong huyện nếu có biểu 

hiện ho, sốt, khó thở… thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay. 

 4. Lực lượng tham gia 

 - Cán bộ tham gia lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh SARS-COV-2 gồm: Cán 

bộ Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa, cán bộ Trạm y tế và nhân viên y tế trường 

học trên địa bàn xã, thị trấn phối hợp thực hiện. Số lượng cụ thể thực hiện theo 

phụ lục đính kèm. 
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 - Cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia nhập số liệu 

người dân được lấy mẫu trên hệ thống máy tính xách tay, phối hợp hướng dẫn, 

đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm lấy mẫu. 

- Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, các xã, thị trấn phối hợp với nhân 

viên lấy mẫu tại các nhà văn hóa xóm, TDP tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như sát khuẩn, khẩu trang, giãn cách,…  

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an, cơ sở xóm, TDP đảm 

bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai lấy mẫu, xét nghiệm sàng 

lọc; báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện và Sở Y tế Nam 

Định để tổ chức thực hiện. 

- Đảm bảo nhân lực, vật tư, hóa chất,… phục vụ lấy mẫu, xét nghiệm, vận 

chuyển mẫu tại địa điểm tập kết của các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn chủ động tham mưu với UBND xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xét nghiệm COVID-19 cho người dân.  

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện tại các điểm xét nghiệm. 

- Vận chuyển mẫu xét nghiệm RT-PCR từ các điểm xét nghiệm về Bệnh 

viện Đa khoa huyện hoặc Trung tâm CDC tỉnh đảm bảo an toàn. 

- Tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch tỉnh theo đúng quy định. 

2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở Kế hoạch của huyện, chỉ đạo Trạm y tế, các lực lượng có liên 

quan, các xóm, TDP bố trí địa điểm và các điều kiện phục vụ đảm bảo an toàn 

trong suốt thời gian xét nghiệm. Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về công tác 

chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa 

bàn đảm bảo an toàn không lây nhiễm chéo. 

- Phân công cán bộ, công chức phụ trách tại địa điểm lấy mẫu, phối hợp các 

xóm, TDP để hướng dẫn người dân đến lấy mẫu tại nhà văn hóa theo khung giờ, 

tránh tình trạng tập trung đông người, không đảm bảo an toàn trong công tác 

phòng chống dịch. 

- Cử cán bộ tham gia phối hợp để ghi danh sách tại các bàn xét nghiệm. 

Phân công nhân lực phối hợp để nhập 100% dữ liệu xét nghiệm test nhanh vào 

máy tính và tổng hợp số lượng thực hiện gửi về Trung tâm Y tế sau mỗi buổi xét 

nghiệm. 

- Phân công lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực lấy 

mẫu, tăng cường thêm lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ… để hướng dẫn 
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người dân thực hiện quy định về các biện pháp an toàn phòng chống dịch: khẩu 

trang, khử khuẩn, giãn cách,… không để lây nhiễm chéo. 

-  Bố trí phòng cách ly tạm thời cho các đối tượng test nhanh dương tính với 

SARS-COV-2. 

- Tiến hành khử khuẩn môi trường khu vực lấy mẫu trước và sau khi lấy 

mẫu theo quy định của Bộ Y tế. 

- Xử lý chất thải, rác thải y tế theo đúng quy định. 

3. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị 

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện tốt việc lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

huyện phân công cán bộ, tổng hợp danh sách, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

thực hiện kịp thời các nội dung đã nêu trong kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 của 

UBND huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp 

thời về UBND huyện (qua Trung tâm Y tế huyện) để chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban TV Huyện ủy; (để báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCD huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
Lưu Thị Nghiêm 
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PHỤ LỤC I 

KẾ HOẠCH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM RT-PCR 
 

STT Đơn vị Số người 
Số mẫu 

gộp 10  

Số bàn 

lấy 

mẫu 

Nhân 

lực Y tế 

(người) 

Nhân lực 

xã trưng 

tập (người) 

Cán bộ 

đánh 

máy 

Ghi chú 

Sáng 

ngày 

09/9 

TT.Yên Định 3.407 342 10 20 10 10   

TDP 01 652 66 2 4 2 2   

TDP 02 746 75 2 4 2 2   

TDP 03 859 86 3 6 3 3   

TDP 04 1150 115 3 6 3 3   

Hải Hưng 1.370 138 4 8 4 4   

Xóm 15 746 75 2 4 2 2   

Xóm 17 624 63 2 4 2 2   

Hải Phương 1.230 123 4 8 4 4   

Xóm 01 470 47 2 4 2 2   

Xóm 02 760 76 2 4 2 2   

Hải Hà 186 19 1 2       

Xóm 03 186 19 1 2  1      

Tổng buổi sáng 6.193 622 19 38 19 18   

Chiều 

ngày 

09/9 

TT.Yên Định 1.609 162 6 12 6 6   

TDP 05 453 46 2 4 2 2   

TDP 06 629 63 2 4 2 2   

TDP 07 527 53 2 4 2 2   

Hải Hưng 2.446 246 8 16 8 8   

Xóm 13 344 35 
2 4 2 2   

Xóm 14 506 51 

Xóm 16 608 61 2 4 2 2   

Xóm 18 528 53 2 4 2 2   

Xóm 19 460 46 2 4 2 2   

Hải Phương 1.305 131 4 8 4 4   

Xóm 03 530 53 2 4 2 2   

Xóm 04 775 78 2 4 2 2   

Tổng buổi 

chiều 
5.360 539 18 36 18 18   
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PHỤ LỤC II 

KẾ HOẠCH XÉT NGHIỆM TEST NHANH 

Thời 

gian 
Đơn vị 

Số 

người 

Số bàn 

lấy mẫu 

Nhân lực 

Y tế 

(người) 

Nhân lực xã 

trưng tập 

(người) 

Ghi chú 

Sáng 

ngày 

09/9 

  

 

Hải Hưng           

Xóm 01 268 2 4 4   

Xóm 02 345 2 4 4   

Xóm 03 315 2 4 4   

Xóm 04 316 2 4 4   

Xóm 05 301 2 4 4   

Xóm 06 380 2 4 4   

Xóm 08 502 3 6 6   

Hải Phương           

Xóm 05 370 2 4 4   

Xóm 06 520 3 6 6   

Xóm 07 288 2 4 4   

Xóm 08 267 2 4 4   

Xóm 10 430 2 4 4   

Hải Thanh           

Xóm 01  344 2 4 4   

Xóm 02 493 3 6 6   

Xóm 03 455 3 6 6   

Xóm 04 303 2 4 4   

Xóm 05 496 3 6 6   

Xóm 6A 544 3 6 6   

  Tổng buổi sáng 6937 42 84 84   

Chiều 

ngày 

09/9 

  

 

Hải Hưng           

Xóm 07 406 2 4 4   

Xóm 09 517 3 6 6   

Xóm 10 393 2 4 4   

Xóm 11 461 3 6 6   

Xóm 12 576 3 6 6   

Xóm 20 330 2 4 4   

Hải Phương           

Xóm 09 439 3 6 6   

Xóm 11 430 3 6 6   

Xóm 12 523 3 6 6   

Xóm 13 274 2 4 4   

Hải Thanh           

Xóm 6B 433 2 4 4   

Xóm 07 528 3 6 6   

Xóm 08 494 3 6 6   

Xóm 09 326 2 4 4   

Xóm 10 259 2 4 4   

Xóm 11 293 2 4 4   

Xóm 12 262 2 4 4   

  Tổng buổi chiều 6944 42 84 84   
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