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Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; thực hiện Thông 

báo số 256/TB-VPCP ngày 23/9/2021 của Văn phòng Chính phủ và tiếp tục thực 

hiện Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 của Bộ Y tế, trong đó xét 

nghiệm thần tốc là then chốt để sớm kiểm soát dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt 

theo diễn biến dịch bệnh, chuyển dần các vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và 

vùng nguy cơ sang trạng thái bình thường mới. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, 

thành phố phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, tiếp tục nâng 

cao ý thức người dân về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn 

người dân chủ động, tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch; chỉ đạo, 

triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm theo vùng nguy cơ, cụ thể: 

- Tại các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao: chỉ đạo các đơn vị liên quan 

triển khai lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn tại Công điện số 1409/CĐ-BYT 

ngày 15/9/2021, ưu tiên sử dụng xét nghiệm test kháng nguyên nhanh. 

- Tại khu vực nguy cơ thực hiện xét nghiệm định kỳ 5-7 ngày/1 lần; tại 

vùng bình thường mới thực hiện xét nghiệm khi cơ quan, đơn vị, người dân có 

nhu cầu hoặc theo đánh giá nguy cơ của cơ quan y tế. Khuyến khích cơ quan, đơn 

vị, người dân thực hiện tự lấy mẫu và xét nghiệm test kháng nguyên nhanh. 

+ Kết quả xét nghiệm test kháng nguyên nhanh âm tính: tiếp tục theo dõi 

và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; 

+ Kết quả xét nghiệm test kháng nguyên nhanh dương tính: thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và thông 

báo ngay kết quả dương tính xét nghiệm test kháng nguyên nhanh tới cơ sở y tế 

nơi sinh sống (trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế cấp huyện, trung tâm kiểm soát 

bệnh tật cấp tỉnh,…) hoặc đường dây nóng do cơ quan y tế trên địa bàn công bố 

hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin khai báo COVID-19 để xử lý theo 

quy định. 

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan, trên cơ sở hệ thống sẵn có, thành lập, 

duy trì, công bố trên website của Sở Y tế số điện thoại đường dây nóng để tiếp 

KHẨN 



nhận và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm test kháng nguyên nhanh dương 

tính của cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn. 

3. Công bố trên website của Sở Y tế, phương tiện thông tin đại chúng danh 

sách sinh phẩm xét nghiệm test kháng nguyên nhanh đã được Bộ Y tế cấp số đăng 

ký, cấp giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam và danh sách các nhà thuốc, cơ sở kinh 

doanh trang thiết bị y tế có cung cấp các sinh phẩm này trên địa bàn để cơ quan, 

đơn vị và người dân dễ tiếp cận, sử dụng hiệu quả. 

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện. 

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện./. 
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