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     An Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2021 

   

 Kính gửi:  

   - Sở Y tế; 

   - Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

   

Căn cứ Kế hoạch số 2521/KH-BCĐ ngày 20/8/2021 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, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Sở Y tế: 

- Huy động tối đa các lực lượng tham gia lấy mẫu xét nghiệm bao gồm cả 

y tế nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các 

ngành… 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện 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. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; 

chỉ đạo tăng tối đa công suất lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức xét nghiệm. 

- Tiếp nhận, phân bổ kịp thời hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, 

phòng hộ lao động để xét nghiệm SARS-CoV-2 từ các nguồn cho các đơn vị y tế 

phù hợp với nhiệm vụ được phân công. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế có xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

Realtime-PCR lập dự trù sinh phẩm, vật tư tiêu hao, quần áo bảo hộ chống dịch 

để thực hiện xét nghiệm. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Rà soát lập danh sách các hộ gia đình được lấy mẫu, số lượng mẫu cần xét 

nghiệm; phối hợp Sở Y tế triển khai lấy mẫu xét nghiệm tất cả các hộ gia đình 

trên địa bàn toàn tỉnh đúng theo mục đích, yêu cầu và đúng tiến độ, trên cơ sở 

đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch và tiết kiệm nguồn lực. 

Thời gian thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trước ngày 03/9/2021.  
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3. Giao Sở Tài chính bố trí ngân sách của tỉnh, nguồn lực tài chính phục 

vụ công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ tài 

chính về công tác phòng, chống dịch bệnh và các chế độ phụ cấp khác cho cán 

bộ y tế theo qui định. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai lấy mẫu xét 

nghiệm phù hợp với tình hình dịch bệnh và xem công tác xét nghiệm là nhiệm 

vụ ưu tiên, cấp bách trong tình hình hiện nay./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: TU, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH, TTCBTH; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Nguyễn Thanh Bình 
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