
 

 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-THVX 

V/v tăng cường xét nghiệm chủ động đối 

với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất kinh doanh 

Tuyên Quang, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; 
- Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về 

việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chỉnh phủ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan (sau đây gọi chung là đơn vị) 

có trách nhiệm tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

a) Thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 

người lao động: (i) xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, 

ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… hoặc có yếu tố 

dịch tễ; (ii) xét nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất; (iii) xét nghiệm ngẫu 

nhiên người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Thực hiện xét 

nghiệm bằng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm định kỳ, sàng lọc: xét 

nghiệm kháng nguyên nhanh (gộp 3-5) hoặc xét nghiệm RT-PCR (gộp 10-20). 

b) Căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn và điều kiện của đơn vị để quyết 

định về: tần suất, tỷ lệ xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ 

lây nhiễm cao; phương án tổ chức lưu trú tập trung, cách ly và tổ chức sản xuất 

khi có dịch tại cơ sở lao động, gắn với kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của đơn vị. 

c) Dừng áp dụng các nội dung có liên quan đến tần suất, tỷ lệ xét nghiệm, 

phương án lưu trú tập trung, cách ly, tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao 

động tại các văn bản số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021, 6565/BYT-MT ngày 

12/8/2021, 6666/BYTMT ngày 16/8/2021, 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của 

Bộ Y tế. 
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2. Giao Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện 

nội dung văn bản này đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 

9472/BYT-MT ngày 08/11/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Lưu: VT, THVX (VB). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

 
 

 
Nguyễn Thanh 
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