
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVY 

V/v thực hiện Công điện số 134/TB-VP                     

ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng  9  năm 2021 

 

Kính gửi:   
- Các Bệnh viện dã chiến; 

- Các Bệnh viện trực thuộc; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 
- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

(gọi chung là các đơn vị). 

Thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế về 

việc kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đính kèm). 

Để khẩn trương, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công tác xét nghiệm đối với vùng nguy cơ rất cao1: Trung tâm Y tế 

huyện Châu Thành, Trà Cú và thành phố Trà Vinh phải hoàn thành mục tiêu xét 
nghiệm toàn dân trên địa bàn trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 để loại trừ nguồn 

lây ra khỏi cộng đồng. Tổ chức thần tốc việc xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế; rút ngắn tần suất xét nghiệm dài nhất là 2-3 ngày/lần tại những địa bàn có 
nguy cơ rất cao để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch 

kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng.  

2. Đối với vùng nguy cơ và vùng xanh2 tiếp tục thực hiện việc xét nghiệm 

theo Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế, Công văn số 
2832/SYT-NVY ngày 08/9/2021 của Sở Y tế. 

 3. Đối với Trạm Y tế phường 5 (Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh), 
Trạm Y tế thị trấn Trà Cú, Trạm Y tế thị trấn Định An (Trung tâm Y tế huyện Trà 

Cú), Trạm Y tế xã Hòa Lợi (Trung tâm Y tế huyện Châu Thành), 04 địa bàn cấp 
xã có nguy cơ rất cao nêu trên phải thực hiện triển khai ngay Trạm Y tế lưu động. 

Đối với các địa phương còn lại phải có kế hoạch, phương án tổ chức Trạm Y tế 
lưu động tại xã, phường, thị trấn để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca 

nhiễm trong cộng đồng. 

 4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Y tế 

các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan thực hiện ngay việc tiêm 
                                                 
1 Trạm Y tế phường 5 (Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh), Trạm Y tế thị trấn Trà Cú, Trạm Y tế thị trấn Định An (Trung tâm 

Y tế huyện Trà Cú), Trạm Y tế xã Hòa Lợi (Trung tâm Y tế huyện Châu Thành). 
2 02 huyện Duyên Hải và Cầu Kè thuộc vùng nguy cơ; 04 huyện đạt vùng xanh: Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Ngang, thị xã 

Duyên Hải 



2 

 

vaccine khi được phân bổ; tiêm cho lực lượng tuyến đầu, các lực lượng tham gia 

phòng, chống dịch; ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ 
có thai và các đối tượng khác theo quy định. 

 5. Các bệnh viện dã chiến thực hiện tốt việc chăm sóc, điều trị người nhiễm 
COVID-19. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Giám đốc các đơn vị tổ chức thực hiện 

tốt các nội dung như nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 
- Phòng Nghiệp vụ Dược;  
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 
 

Kiên Sóc Kha 
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