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Số: 2635/SYT-NVY 

V/v tăng cường xét nghiệm, tầm soát 

SARS-CoV-2 

An Giang, ngày 29  tháng 8 năm 2021 

  Kính gửi:  

       - Trung tâm Kiêm soát bệnh tỉnh; 

       - Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang; 

       - Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh; 

       - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.   

 

Căn cứ Kế hoạch số 2521/KH-BCĐ ngày 20/08/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thực hiện công tác xét nghiệm 

SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

Thực hiện Công văn số 928/UBND-KGVX ngày 29/08/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường xét nghiệm, tầm soát SARS-CoV-2. Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm: 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện huy động tối đa các nguồn lực tại địa phương, triển khai lấy mẫu xét 

nghiệm tất cả các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đúng theo mục đích, yêu cầu và 

đúng tiến độ. Trường hợp không đủ lực lượng, báo cáo Sở Y tế kịp thời điều 

động nhân sự hỗ trợ.  

- Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, Bệnh viện Đa khoa khu vực 

tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tăng tối đa công suất xét nghiệm 

Realtime RT-PCR, ưu tiên trả kết quả sớm nhất có thể. 

2. Phương pháp xét nghiệm: 

- Thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 với mẫu gộp 3. 

- Tiến hành giải gộp ngay bằng test nhanh đối với mẫu gộp có kết quả 

dương tính.  

- Khẳng định lại bằng phương pháp Realtime RT-PCR với những mẫu 

đơn có kết quả test nhanh dương tính. 

3. Hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ: 

Các đơn vị thực hiện theo phương châm 04 tại chỗ, trường hợp khó khăn 

hoặc không đủ, báo cáo Sở Y tế (Phòng Kế hoạch tài chính) kịp thời giải quyết. 
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4. Thời gian thực hiện: 

- Thời gian lấy mẫu: từ nay, hoàn thành trước ngày 03/09/2021. 

- Thời gian trả kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR: chậm nhất 

trong ngày 03/09/2021. 

5. Phân công đơn vị nhận mẫu khẳng định: 

- Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang nhận mẫu của các huyện An 

Phú, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Tri Tôn. 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh nhận mẫu các huyện Châu Phú, Phú 

Tân, thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận mẫu các huyện: Chợ Mới, Châu 

Thành, thành phố Long Xuyên. 

Đây là yêu cầu nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách nhằm giúp tỉnh ta sớm kiểm 

soát dịch bệnh, trả lại sinh hoạt bình thường cho người dân. Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND hyện, thị, thành phố;  

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Trần Quang Hiền 
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