
 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-SYT Lai Châu, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn hướng dẫn lấy mẫu, gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân 

viên y tế tại Trạm y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

Căn cứ Quyết định số 3486/QĐ-BYT, ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2”; 

Căn cứ Công văn 4264/BYT-DP, ngày 08/8/2020 của Bộ Y tế về việc 

điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3486/QĐ-BYT; 

Căn cứ Công văn 871/BYT-DP, ngày 05/02/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn bổ sung gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Sở Y tế tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tập huấn hướng dẫn lấy mẫu, gộp 

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế tại Trạm y tế các xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tập huấn hướng dẫn lấy mẫu, gộp mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-

2 cho nhân viên y tế tại Trạm y tế các xã/phường/thị trấn, giúp việc triển khai 

gộp mẫu bảo đảo chất lượng theo quy định góp phần giảm nhu cầu hóa chất, 

sinh phẩm, vật tư tiêu hao sử dụng cho xét nghiệm; giảm thời gian và tăng công 

suất xét nghiệm; hỗ trợ thực hiện giám sát dịch tễ, xét nghiệm chẩn đoán mắc 

COVID-19 trong một/nhiều nhóm quần thể dựa trên đánh giá dịch tễ và các yếu 

tố nguy cơ liên quan; đáp ứng diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Tập huấn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thành phần, nội dung theo 

quy định. 

- Thành phần tham gia lớp tập huấn sau khóa học được trang bị kiến thức, 

kỹ năng cơ bản về lấy mẫu, gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có khả năng 

triển khai thực hiện bảo đảm quy định. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN TẬP HUẤN 

1. Thời gian: Dự kiến triển khai trong tháng 2/2021. TTYT các huyện, 

thành phố sắp xếp, bố trí thời gian tổ chức tập huấn trong 1 ngày bảo đảm các 

nội dung theo quy định. 
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2. Địa điểm: TTYT các huyện, thành phố sắp xếp, bố trí địa điểm phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương và bảo đảm các quy định phòng chống 

dịch COVID-19. 

3. Thành phần tập huấn 

- Mỗi Trạm y tế xã/phường/thị trấn cử tối thiểu 02 nhân viên y tế tham dự 

lớp tập huấn. 

- Dự kiến mỗi huyện, thành phố sẽ tổ chức 1 lớp tập huấn: tổng số sẽ có 8 

lớp trên toàn tỉnh.  

- Tổng số người tham gia tập huấn: tối thiểu 212 học viên. Dự kiến số học 

viên tham gia lớp tập huấn tại các huyện, thành phố như sau: 

+ Thành phố Lai Châu: tối thiểu 14 người 

+ Huyện Phong Thổ: tối thiểu 34 người 

+ Huyện Sìn Hồ: tối thiểu 44 người 

+ Huyện Mường Tè: tối thiểu 28 người 

+ Huyện Nậm Nhùn: tối thiểu 22 người 

+ Huyện Tam Đường: tối thiểu 26 người 

+ Huyện Tân Uyên: tối thiểu 20 người 

+ Huyện Than Uyên: tối thiểu 24 người 

III. NỘI DUNG  

1. Nội dung tập huấn 

Hướng dẫn việc lấy mẫu, gộp mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 

theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế như: 

+ Quyết định số 3486/QĐ-BYT, ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2”; 

+ Công văn 4264/BYT-DP, ngày 08/8/2020 của Bộ Y tế về việc điều 

chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3486/QĐ-BYT; 

+ Công văn 871/BYT-DP, ngày 05/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn bổ sung gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 

(Nội dung chi tiết có phụ lục Chương trình tập huấn kèm theo) 

2. Giảng viên 

Giảng viên là các nhân viên y tế của tuyến huyện, thành phố đã được tập huấn 

hướng dẫn điều tra, xác minh và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc, 
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nghi ngờ nhiễm, nhiễm COVID–19 tháng 4 năm 2020 do Sở Y tế đã tổ chức và 

sự hỗ trợ của cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (nếu cần thiết).  

3. Tài liệu tập huấn 

 Nội dung bài giảng được soạn thảo dựa trên các tài liệu hướng dẫn do Bộ 

Y tế ban hành.  

4. Phương pháp tập huấn 

- Lý thuyết: giảng trên Powerpoint; học viên: nghe, nhìn, ghi chép; 

- Thực hành: Tổ chức thực hành kỹ thuật lấy mẫu, gộp mẫu, đóng gói, bảo 

quản mẫu theo quy định. 

5. Trang thiết bị, vật dụng cho lớp tập huấn 

- Máy tính, màn chiếu, máy chiếu 

- Tài liệu, bài giảng, vật tư, thiết bị, dụng cụ để thực hành... 

IV. KINH PHÍ 

TTYT các huyện, thành phố chịu trách nhiệm bố trí kinh phí tổ chức lớp 

tập huấn và chi trả các chế độ công tác phí cho nhân viên y tế được cử tham gia 

lớp tập huấn theo quy định hiện hành.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu 

- Là đơn vị đầu mối, hướng dẫn và hỗ trợ TTYT các huyện, thành phố tổ 

chức triển khai Kế hoạch tập huấn hướng dẫn lấy mẫu, gộp mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế tại Trạm y tế các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu bảo đảm các nội dung theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm phân công giảng viên hỗ trợ TTYT các huyện, thành 

phố (nếu có yêu cầu). 

- Cung cấp tài liệu tập huấn cho Trung tâm y tế các huyện, thành phố.  

- Kết thúc đợt tập huấn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (qua 
phòng Nghiệp vụ y). 

2. TTYT các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện bảo đảm các nội dung theo Kế hoạch này. 

- Chịu trách nhiệm phân công giảng viên thực hiện việc tập huấn theo tài 

liệu hướng dẫn của Bộ Y tế. Các giảng viên có trách nhiệm soạn thảo bài giảng, 

nội dung đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và được 

trình chiếu trên Powerpoint. 
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- Bố trí kinh phí tổ chức lớp tập huấn và chi trả các chế độ công tác phí cho 

giảng viên, nhân viên y tế được cử tham gia lớp tập huấn theo quy định hiện 

hành. Nếu mời giảng viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về hỗ trợ, 

TTYT các huyện, thành phố sẽ chi trả công tác phí và các chế độ khác của giảng 

viên theo quy định hiện hành. 

-  Báo cáo kết quả lớp tập huấn về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ngay 

sau khi kết thúc lớp tập huấn. 

- Tổ chức lớp tập huấn bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 

liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Hải - Phòng KH-NV -Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, ĐT: 0966.974.909. 

Căn cứ nội dung kế hoạch, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn 

trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY, CDC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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Phụ lục:  CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 
 (Kèm theo Kế hoạch:       /KH-SYT ngày     /02/2021 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu) 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

7h30–8h Đón đại biểu Ban tổ chức 

8h–8h10 Phát biểu khai mạc 
Lãnh đạo TTYT các 

huyện, thành phố 

8h10–9h Hướng dẫn sử dụng trang phục phòng hộ 

phòng chống dịch  

Giảng viên được 

phân công + Học viên 

9h-10h 
Hướng dẫn thu thập bảo quản và vận 

chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm 

SARS- CoV-2. 

Giảng viên được 

phân công + Học viên 

10h-10h10 Giải lao  

10h10-10h40 Hướng dẫn gộp mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2 

Giảng viên được 

phân công + Học viên 

10h40-11h30 
Hướng dẫn an toàn sinh học trong quá 

trình thu thập mẫu bệnh phẩm và thực 

hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 

Giảng viên được 

phân công + Học viên 

11h30-13h30 Nghỉ Trưa  

13h30-14h30 Hướng dẫn quy trình phân loại rác thải, 

xử lý rác thải 

Giảng viên được 

phân công + Học viên 

14h30–15h30 Thực hành sử dụng trang phục phòng hộ 

phòng chống dịch   

Giảng viên được 

phân công + Học viên 

15h30 -15h40 Giải lao  

15h40–16h40 Thực hành lấy mẫu, gộp mẫu, bảo quản 

mẫu bệnh phẩm nghi SARS-CoV-2 

Giảng viên được 

phân công + Học viên 

16h40–17h Thảo luận, giải đáp thắc mắc 
Ban tổ chức lớp học 

+ Học viên 

17h–17h10 Bế mạc lớp tập huấn 
Lãnh đạo TTYT các 

huyện, thành phố 
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