
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v huy động nhân lực và tổ chức tập 

huấn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

  

An Giang, ngày         tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

 

Trước những diễn biến hết sức phức tạp về dịch COVID-19 trong thời gian gần đây, 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm 

tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng, cũng như đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái 

bình thường mới; 

Để tăng cường nhân lực cho công tác này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển 

khai một số nội dung sau: 

1. Cơ sở hành nghề y, dược tư nhân 

- Sở Y tế kêu gọi các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân tự nguyện đăng ký tham gia 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tỉnh và tham dự các khóa tập huấn lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân khi UBND tỉnh 

và Sở Y tế có nhu cầu, vì mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, giúp 

tỉnh nhà sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thông tin đăng ký tham gia xin vui lòng liên hệ Phòng Y tế 

địa phương để được hỗ trợ. 

- Nhân viên y tế tham gia sẽ được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 trước khi 

tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các chế độ chi cho tình nguyện viên 

tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo các quy định của Pháp luật hiện hành. 

2. Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố 

- Thông báo đến các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn biết nhu cầu 

nguồn nhân lực và nhận đăng ký tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn. Tổng hợp danh sách đăng ký báo cáo về Sở Y tế tại địa chỉ bstrilxag@gmail.com 

trước ngày 30/8/2021 (mẫu đăng ký và báo cáo đính kèm). 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức tập huấn cho các cơ sở hành nghề y dược tư 

nhân về công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 và các quy định về phòng chống dịch. 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, thị, thành phố và Trung tâm Y tế tổ chức 

tập huấn cho tài xế xe cấp cứu từ thiện những kiến thức cơ bản về kiểm soát lây nhiễm 

SARS-CoV-2 và chuyển viện an toàn trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19. 
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- Tổ chức tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho tất cả nhân viên y tế các cơ sở hành 

nghề y dược tư nhân và các tài xế xe cấp cứu từ thiện trước khi tham gia các công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Bệnh viện công lập, tư nhân; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức các khóa tập huấn 

lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả 

nhân viên y tế trong đơn vị. Thời gian tập huấn trước ngày 28/8/2021. 

- Thành lập các đội, nhóm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng 

và nhóm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, sẵn sàng tham gia thực hiện 

nhiệm vụ khi Sở Y tế yêu cầu. 

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: tổ chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đầu mối tại các Bệnh 

viện, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, làm cơ sở để tập huấn, cấp giấy chứng 

nhận cho nhân viên y tế trong các đơn vị, lực lượng y dược tư nhân và tài xế xe cấp 

cứu từ thiện trên địa bàn tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ 

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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