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Kính gửi:    

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

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 

 

Đến 06 giờ 00’ ngày 21/10/2021, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 195 ca mắc 

COVID-19 tại thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, 

Tam Nông. Để đảm bảo tốc độ xét nghiệm nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, khẩn 

trương kiểm soát, ngăn chặn đà lây lan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Về phạm vi, tiến độ xét nghiệm: 

- UBND thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, thị xã 

Phú Thọ khẩn trương thực hiện tổ chức xét nghiệm test nhanh cho toàn bộ dân trên địa 

bàn (lưu ý đối với thị xã Phú Thọ, huyện Tam Nông: các trường hợp ít đi lại như 

người già, trẻ nhỏ thì căn cứ trường hợp cụ thể để lấy mẫu cho phù hợp, hiệu quả).  

- UBND các huyện, thành, thị còn lại tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ 

thị trấn, thị tứ, các doanh nghiệp, trường học; các khu đông dân cư (khu vực có nhà 

hàng, siêu thị, chợ,…; lựa chọn lấy mẫu ngẫu nhiên để xét nghiệm, cỡ mẫu tối thiểu 

30%); các khu vực dân cư khác lựa chọn lấy mẫu đại diện hộ gia đình, ưu tiên lựa 

chọn những trường hợp thường xuyên di chuyển, tiếp xúc với nhiều người. 

Giao Sở Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện đối với nội dung trên, UBND các 

huyện, thành, thị khẩn trương hoàn thành việc xét nghiệm trong ngày 22/10/2021; báo 

cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước 24 giờ 00’ cùng ngày. 

2. Về lực lượng thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm:  

Thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh sử dụng lực lượng giáo 

viên trong thời gian nghỉ dạy; các huyện còn lại chủ động huy động lực lượng tại chỗ 

trên địa bàn để tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu, xét nghiệm. 

3. Các huyện, thành, thị khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu Kit xét nghiệm, 

liên hệ trực tiếp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế để tiếp nhận và được 

hướng dẫn triển khai thực hiện. 

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị 

khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Các đ/c UV BTV TU; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ VN tỉnh PT;  

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT; 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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