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UBND  TỈNH KHÁNH HÒA 

BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH  

Ở NGƯỜI TỈNH KHÁNH HÒA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 8404 /KH - BCĐ     Khánh Hòa, ngày 29 tháng 8 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai Chiến dịch lấy mẫu tầm soát để phòng chống dịch bệnh  

Covid -19 đối với địa bàn thành phố Nha Trang  

từ 15 giờ 00 ngày 29/8/2021 trong tình hình hiện nay 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8403/UBND-KGVX ngày 

29/8/2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh xây dựng Kế hoạch 

triển khai Chiến dịch lấy mẫu tầm soát để phòng chống dịch bệnh Covid -19 đối với 

địa bàn thành phố Nha Trang từ 15 giờ 00 đến 20 giờ 00 ngày 29/8/2021 (có thể kéo 

dài thời gian ở những địa bàn phức tạp). Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Lấy mẫu 100% tất cả các trường hợp người dân đang sinh sống trên địa bàn 

thành phố Nha Trang hiện nay.  

Riêng đối với 04 xã, phường đang thực hiện cách ly y tế (Vĩnh Lương, Vĩnh 

Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường) và các địa bàn đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 

theo kế hoạch của thành phố đang triển khai từ ngày 29/8/2021 thì tiếp tục triển khai 

hoàn thành trong ngày 29/08/2021. 

2. Yêu cầu 

Tất cả người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải ở trong 

nhà “ai ở đâu ở đấy”. Trừ các trường hợp sau: 

- Lực lượng tham gia Kế hoạch lấy mẫu lần này (cán bộ, công chức, viên chức 

các cơ quan đơn vị Nhà nước, lực lượng y tế, tình nguyện viên, phụ nữ, công an quân 

đội được huy động tham gia theo kế hoạch);  

- Chuyên gia, nhân viên kỹ thuật phải thực hiện xử lý, khắc phục các sự cố kỹ 

thuật điện, nước, viễn thông; lực lượng phòng chống dịch, phòng chống cháy nổ, cấp 

cứu, xử lý vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội, công việc bí mật của cơ quan Nhà 

nước.  

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Phương pháp 

Thực hiện lấy mẫu tại từng hộ gia đình bằng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu, 

gộp từ 3 - 5 mẫu, tối đa không quá 05 mẫu theo quy định của Bộ Y tế 

2. Cách thức  

- Thành lập 1.300 Tổ lấy mẫu, mỗi Tổ gồm 05 người, trong đó: 01 Tổ trưởng là 

đại diện Tổ dân phố (Tổ trưởng, Tổ phó hoặc người thông thạo địa bàn khu dân cư nơi 

lấy mẫu; chịu trách nhiệm đưa Tổ lấy mẫu đi từng hộ gia đình để lấy mẫu; yêu cầu 

từng hộ gia đình kê khai chi tiết danh sách tất cả các trường hợp đang lưu trú trong gia 

đình để y tế phân tích, đánh giá và quyết định việc  lấy mẫu, đảm bảo không bỏ sót 

bất cứ người nào); 01 nhân viên y tế (phụ trách lấy mẫu,; 01 đoàn viên thanh niên (hỗ 
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trợ nhập liệu); 01 bộ đội/dân quân tự vệ và 01 Công an địa phương/Dân phòng (hỗ trợ 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự, …). 

- Sau khi kết thúc việc lấy mẫu, phải có biên bản bàn giao giữa Tổ lấy mẫu, tổ 

dân phố;  

- Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm phối hợp với Trạm Y tế báo cáo 

Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang và Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang tất cả 

các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp tiếp xúc gần để thực hiện khoanh vùng, 

truy vết, cách ly … các công việc tiếp theo theo quy định  

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Thành phố Nha Trang 

Khẩn trương xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ các địa bàn 

lấy mẫu xét nghiệm đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Trong đó lưu ý: 

- Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho tất cả các thành viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Nha Trang chịu trách nhiệm xuống trực tiếp làm việc, theo dõi, đôn đốc, 

giám sát từng xã, phường, từng thôn, tổ dân thực hiện nghiêm túc việc lấy mẫu, việc 

xử lý các trường hợp nghi nghiễm, các trường hợp tiếp xúc gần thật chặt chẽ, đúng 

quy định và vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, an tâm. 

- Rà soát, lập danh sách 1.300 tổ trưởng Tổ lấy mẫu xét nghiệm; xây dựng mẫu 

Biên bản bàn giao giữa thôn, tổ dân phố và Tổ lấy mẫu xét nghiệm sau khi kết thúc 

việc lấy mẫu xét nghiệm (biên bản phải ghi rõ số lượng mẫu đã lấy và kết quả xét 

nghiệm, …).  

- Chỉ đạo việc tuyên truyền cho người dân thành phố Nha Trang biết và ủng hộ 

chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm tầm 

soát cộng đồng trong bối cảnh, tình hình địa bàn thành phố gần đây liên tiếp xuất hiện 

các ca F0 trong cộng đồng không rõ nguồn lây; công khai số điện thoại đường dây 

nóng của lực lượng hỗ trợ y tế, công an,… bằng các hình thức phù hợp để người dân 

được biết và liên lạc khi cần thiết.  

- Chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát 

trên địa bàn thành phố, nhất là thời điểm trước và trong thời gian thực hiện Kế hoạch. 

2. Sở Y tế 

- Huy động đủ số lượng nhân viên y tế từ các huyện, thị xã, thành phố để tham 

gia Tổ lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Nha Trang, lưu ý việc điều động phù hợp 

nhân lực y tế tại huyện Vạn Ninh và thành phố Cam Ranh trong thời điểm hiện nay. 

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo UBND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền huy 

động lực lượng y tế của lực lượng Công an, quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh. 

- Chuẩn bị và bảo đảm sẵn sàng số lượng test nhanh kháng nguyên và vật tư, 

thiết bị y tế, bảo hộ … cần thiết khác để tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố test nhanh COVID-19 cho 

nhân viên y tế của các địa phương trước khi về thành phố Nha Trang thực hiện nhiệm 

vụ; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh test nhanh COVID-19 cho lực lượng 

tình nguyện viên (đoàn viên thanh niên, bộ đội/dân quân tự vệ, công an/dân phòng) và 

thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống COVID-19 cho các lực lượng 

tham gia trước khi thực hiện nhiệm vụ. 
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- Bảo đảm lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cấp cứu, khám chữa 

bệnh và xử lý các tình huống phát sinh 24/24. 

- Kịp thời tổ chức, đưa các trường hợp nghi nhiễm được phát hiện qua tầm soát 

trong cộng đồng đi cách ly theo quy định. 

3. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Huy động 1.300 cán bộ, chiến sỹ/dân quân tự vệ để tham gia các Tổ lấy mẫu 

xét nghiệm;  

- Chủ trì, chủ động làm việc với các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở 

cách ly tập trung; tổ chức vận chuyển lực lượng y tế, tình nguyện viên từ các địa 

phương về thành phố Nha Trang và vận chuyển các trường hợp tiếp xúc gần đi cách ly 

tập trung theo quy định.  

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan chủ động triển khai 

công tác đảm bản an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo chức năng nhiệm vụ. 

4. Đề nghị Công an tỉnh 

- Huy động 1.300 cán bộ, chiến sĩ công an/dân phòng tham gia, hỗ trợ Tổ lấy 

mẫu. 

- Tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian triển khai kế 

hoạch này, nhất là các tổ tuần tra, các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố, đặc biệt 

là lưu ý các địa bàn phức tạp; tăng cường lực lượng phản ứng nhanh để tuần tra, kiểm 

soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch theo quy 

định. 

5. Tỉnh đoàn 

Huy động 1300 đoàn viên thanh niên từ các huyện, thị xã, thành phố có kinh 

nghiệm nhập liệu phòng, chống dịch tham gia Tổ lấy mẫu, xét nghiệm. 

6. Hội Phụ nữ tỉnh 

- Chủ trì triển khai công tác hậu cần (ăn, uống) cho lực lượng tham gia Tổ lấy 

mẫu, xét nghiệm trên địa bàn thành phố Nha Trang.  

- Báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác 

hậu cần. 

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ở người của tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ 

quan, đơn vị liên quan quán triệt, nhận thức tầm quan trọng, triển khai nghiêm túc Kế 

hoạch này./. 

Nơi nhận:         TRƯỞNG BAN 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo).  

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống 

  dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực UBMTTQ VN tỉnh (báo cáo); 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

- Các VP: TU, ĐĐBQH & HĐND, UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN, HN 

     Đinh Văn Thiệu 

   PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
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