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SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SYT-NVY 

V/v điều chỉnh nội dung   

hướng dẫn thực hiện              

xét nghiệm COVID-19 

  Lâm Đồng, ngày         tháng 11  năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trong toàn ngành. 

 

Thực hiện Công văn số 8403/UBND-VX3 ngày 18/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

Ngày 22/11/2021, Sở Y tế có ban hành Công văn số 3444/SYT-NVY về 

việc thực hiện xét nghiệm COVID-19, hướng dẫn về công tác xét nghiệm 

COVID-19, Sở Y tế xin điều chỉnh một số nội dung công văn cụ thể như sau: 

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các sở, 

ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị địa phương là đối tượng nguy cơ, tiếp 

xúc nhiều với các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị hoặc đi 

làm việc tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị tại các địa phương thì yêu cầu thực 

hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2: 03 ngày/lần; Các đối 

tượng khác do lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quyết định tần suất và tỷ lệ, thời 

gian lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. 

- Đối với các cá nhân, tổ chức khi đến làm việc, liên hệ công tác với các 

sở, ban, ngành, đoàn thể phải tiêm đủ 02 liều vắc xin (có Giấy chứng nhận đã 

tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 hoặc thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện 

tử), có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ và đảm bảo 

thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

2. Tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện xét nghiệm COVID-19 

theo tần xuất và tỷ lệ quy định tại Công văn số 3363/SYT-NVY ngày 

16/11/2021 của Sở Y tế quy định về xét nghiệm sàng lọc phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. 

 3. Đối với người khi đi/về tỉnh Lâm Đồng từ khu vực cấp 4 khi đi qua 

các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 phải có kết quả xét nghiệm âm tính 

với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ).  

Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và người dân trên địa bàn, mỗi người 

dân khi đi/về tỉnh Lâm Đồng từ các vùng nguy cơ khác, 100% phải thực hiện 

khai báo với chính quyền UBND các xã, phường, thị trấn nơi ở hoặc nơi lưu 
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trú; tự nguyện làm xét nghiệm COVID-19.  

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, có kế hoạch chủ động việc mua sắm 

test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để tổ chức triển khai xét nghiệm cho cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định. 

(Công văn này thay thế Công văn số 3444/SYT-NVY ngày 22/11/2021 

của Sở Y tế)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ SYT; 

- Website SYT; 

- Các phòng trực thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

   KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Trịnh Văn Quyết 
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