
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SYT-NVY 
V/v tăng cường giám sát, xét 

nghiệm các trường hợp nghi mắc 

Covid-19. 

Lai Châu, ngày        tháng 7 năm 2020 

                     Kính gửi:  

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước tiếp 

tục diễn biến phức tạp. Trong thời gian gần đây đã ghi nhận nhiều ca bệnh tại 

cộng đồng ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt 

Nam và đi sâu vào nội địa không được kiểm soát, cách ly, áp dụng các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 (trong đó có nhân viên y tế lây nhiễm trong cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tại Đà Nẵng). 

Thực hiện Văn Bản số 4005/BYT-DP về việc tăng cường giám sát, xét 

nghiệm các trường hợp nghi mắc Covid-19. Để chủ động tăng cường các biện 

pháp giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc Covid-19, ngăn chặn dịch 

bệnh lây lan và không để bùng phát dịch trong cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch  

Covid-19 trong tình hình mới. 

2. Giám sát tất cả các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, giám sát trên diện 

rộng để phát hiện nguồn lây. Đẩy mạnh thực hiện giám sát dựa vào sự kiện tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại cộng đồng. 

Tăng cường giám sát trọng điểm Hội chứng cúm (ILI), viêm phối nặng nghi 

do Virus (SVP). Kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch. 

3. Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp sau: 

- Người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp; 

- Trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; 

- Trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qu đường biên giới trên bộ, 

đường mòn, lối mở. 

Gửi mẫu bệnh phẩm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xử lý. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên 

quan giám sát chặt chẽ, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng theo quy 

định của Trung ương và của tỉnh. Chịu trách nhiệm gửi mẫu bệnh phẩm về các đơn 

vị có đủ năng lực xét nghiệm và được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định 
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Covid-19 để xét nghiệm tác nhân gây bệnh. 

Chủ động rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống xét nghiệm để tham mưu Sở Y 

tế đề xuất UBND tỉnh xem xét đầu tư mua sắm trang thiết bị xét nghiệm đáp ứng 

năng lực xét nghiệm để đề nghị Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định Covid-19 

để xét nghiệm tác nhân gây bệnh trên địa bàn tỉnh. 

5. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2245/BYT-DP ngày 22/4/2020 của Bộ Y 

tế về xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch Covid-19. 

Lưu ý vẫn tiếp tục triển khai xét nghiệm huyết thanh học đặc biệt mở rộng xét 

nghiệm để phát hiện những trường hợp đã từng mắc Covid-19 trước đó để xác định 

nguồn lây trong cộng đồng. 

6. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Tăng cường khám sàng lọc, phân luồng khám điều trị, phát hiện sớm và lấy 

mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm, các chùm trường hợp viêm đường hô 

hấp cấp tính nặng, viêm phối nặng nghi do Virus (SVP), hội chứng Cúm và gửi 

mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xử lý. 

Nhận được Văn bản này, Giám đốc Sở Y tế yêu cẩu Thủ trưởng các đơn 

vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay./. 

     Nơi nhận: 
     - Như trên; 

     - TT UBND tỉnh (để B/c); 

     - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (để B/c); 

     - Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh (để B/c); 

     - UBND các huyện, thành phố; 

     - Lãnh đạo Sở Y tế; 

     - Trang TTĐT Sở Y tế; 

     - Lưu: VT, NVY. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 
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