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KẾ HOẠCH 
 

 

Phối hợp tổ chức thực hiện công tác lấy mẫu, xét nghiệm SARS - CoV-2  

cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh có tổ chức làm việc theo kế hoạch “ 3 tại chỗ’’ và  

“ 01 cung đường-hai điểm đến” 

 
 

 

Căn cứ Thông báo số 644-TB/TU ngày 25/8/2021 về Kết luận của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên đia 

bàn tỉnh; 

Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại công văn số 11396/UBND-VP ngày 

27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức lấy mẫu, xét 

nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp có tổ chức làm 

việc (theo kế hoạch “ 3 tại chỗ” và “ 01 cung đường - 2 điểm đến”) trên đia bàn tỉnh; 

           Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp                

(KCN) xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện công tác lấy mẫu, xét nghiệm 

SARS-CoV-2 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh có tổ chức làm việc theo kế hoạch “ 3 tại chỗ’’ và “ 01 cung 

đường - hai điểm đến” , cụ thể như sau: 

 

I. Mục đích, yêu cầu: 
 

 

         Tranh thủ từng giờ, từng ngày bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian 

giãn cách xã hội trong giai đoạn này để thực hiện xét nghiệm trên diện rộng đảm bảo 

an toàn ở mức tối đa, kết hợp với các hoạt động xét nghiệm là truy vết, đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm để trong thời gian ngắn nhất bóc tách triệt để F0, truy vết và thu dung 

F1, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan, bùng phát tại các điểm mới. 
 
 
 

          Rà soát, phát hiện kịp thời người mắc Covid-19 tại doanh nghiệp, đặc biệt 

những trường hợp mắc Covid-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng nhằm sớm 

phát hiện nguồn bệnh, tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. 
 
 
 



 

          Việc lấy mẫu phải được thực hiện đúng quy trình theo quy định; năng lực lấy 

mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 đáp ứng được số lượng mẫu xét nghiệm dự kiến 

thực hiện; các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ triển 

khai thực hiện kịp thời đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn khi lấy mẫu, giãn cách 

phù hợp, không lây nhiễm chéo.  
 

 II. Đối tượng xét nghiệm:  

Toàn bộ lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức làm việc theo kế hoạch “03 

tại chỗ” và “01 cung đường 02 điểm đến” trên địa bàn tỉnh được xem là các đối tượng 

nguy cơ cao, do đó yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 

cho toàn bộ người lao động tại đơn vị mình với tần suất 03 ngày/lần (72 giờ). 

III. Phương pháp xét nghiệm: 

1. Sử dụng 02 phương pháp xét nghiệm: 

- Phương pháp xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime PCR phát hiện vật chất di 

truyền của vi rút SARS-CoV-2 (phương pháp RT-PCR). 

- Phương pháp xét nghiệm nhanh để xác định nhiễm SARS-CoV-2 (phương 

pháp test nhanh). 

 2. Ưu tiên phương pháp RT-PCR để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo 

hiệu quả cao nhất trong việc xác định các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.  

 3. Căn cứ tình hình thực tế, tùy từng đối tượng xét nghiệm cụ thể tại doanh 

nghiệp để có thể thực hiện việc gộp mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn tại Quyết định 

số 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 ngày 07/4/2021 và Công điện số 1168/CĐ-BYT 

ngày 07/8/2021của Bộ Y tế. 

4. Việc xét nghiệm test nhanh thực hiện theo Quyết định số 2022/QĐ-BYT 

ngày 28/4/2021 của Bộ Y tế. 

5. Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp: bằng phương pháp 

test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc RT-PCR mẫu gộp 15 do doanh nghiệp 

lựa chọn. 

 IV. Thời gian thực hiện: 

 Trong khoảng thời gian 07 ngày, từ ngày 27/8/2021 đến ngày 02/9/2021. 

V.Tổ chức thực hiện: 

Các doanh nghiệp có tổ chức làm việc theo Kế hoạch “03 tại chỗ” và “01 cung 

đường 02 điểm đến” chủ động ký hợp đồng xét nghiệm với các cơ sở y tế đủ năng lực 

xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn để tổ chức lấy mẫu. 



 

          Các doanh nghiệp KCN khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thành việc xét 

nghiệm cho người lao động vào ngày 02/9/2021 và báo cáo kết quả thực hiện về Ban 

Quản lý các KCN để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh. 

Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-

2 (bằng phương pháp RT-PCR và phương pháp test nhanh) trên địa bàn tỉnh hiện nay 

để doanh nghiệp liên hệ ký hợp đồng xét nghiệm. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh, các Trung tâm y tế địa phương, các đơn vị y tế có chức năng tích cực phối 

hợp, thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm theo đúng thời gian quy định, tham mưu 

bố trí địa điểm, thời gian lấy mẫu phù hợp, chịu trách nhiệm tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm đảm bảo đúng quy trình và tiến độ đề ra; lưu ý đảm bảo các yêu cầu kiểm 

soát lây nhiễm trong quá trình tổ chức lấy mẫu 

Ban Quản lý các KCN phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố có KCN phối hợp tổ chức triển khai thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm 

tại các doanh nghiệp KCN. Yêu cầu các doanh nghiệp có tổ chức làm việc theo kế 

hoạch “ 3 tại chỗ’’ và “ 01 cung đường - hai điểm đến” trong phạm vi quản lý chủ 

động ký hợp đồng xét nghiệm với các cơ sở y tế đủ năng lực thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 trên địa bàn để tổ chức lấy mẫu. Baocao kết quả thực hiện về Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (thông qua Sở Y tế tổng hợp chung). 

 Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN phối hợp hỗ trợ địa điểm, bố trí phương tiện, 

khu vực thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại từng KCN khi có yêu cầu. 

 Các Tổ công tác phòng chống dịch trong KCN có trách nhiệm phổ biến kế 

hoạch, theo dõi đôn đốc việc tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và báo cáo kết 

quả thực hiện của doanh nghiệp theo từng địa bàn được phân công. 

  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có KCN đôn đốc, chỉ đạo 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp, hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm tại doanh 

nghiệp trong  các KCN đảm bảo theo đúng thời gian quy định. 

          V. Kinh phí thực hiện: 

   Kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm cho người lao động làm việc tại các doanh 

nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh do doanh nghiệp quản lý, sử dụng người lao 

động chịu trách nhiệm chi trả. 

    Kinh phí phục vụ công tác phối hợp tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 

SARS - CoV-2 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trong các KCN theo 

quy định của công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

           Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện công tác lấy mẫu, xét nghiệm 

SARS- CoV -2 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trong các KCN trên địa 



 

bàn tỉnh có tổ chức làm việc theo kế hoạch “ 3 tại chỗ’’ và “ 01 cung đường - hai 

điểm đến”./. 

                                                                                               TM. BAN CHỈ ĐẠO 
 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (b/c);           
- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh (b/c); 

- BCĐ CD tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 (b/c); 

- Sở Y tế (phối hợp) ; 

- Sở Tài chính ;  

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 trong KCN ;  

- các Tổ công tác PCD trong KCN (thực hiện); 

- UBND thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức,     

 huyện Đất Đỏ, thành phố Vũng Tàu (phối hợp); 

- Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN (phối hợp);  

- Văn phòng Ban (đăng website) ;      

- Lưu: VT, DN, BCĐ PCD Covid-19 trong KCN;  

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Triết 
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