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THÔNG BÁO 

Kết luận của BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám Đốc Sở Y tế  

tại buổi họp về “điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2” trên địa bàn Thành phố  
________________________ 

 

 Ngày 10 tháng 02 năm 2021, Sở Y tế tổ chức buổi họp điều phối xét nghiệm 

SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 

thành phố do BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám Đốc Sở Y tế chủ trì. Tham gia 

buổi họp có Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng 

Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc và lãnh đạo khoa Xét nghiệm, khoa Phòng chống 

bệnh Truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tậtThành phố. Sau khi nghe 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố báo cáo tình hình điều phối mẫu xét nghiệm 

trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, nhằm chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực xét 

nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, 

BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã có một số kết luận và 

chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (HCDC) 

- Xây dựng qui trình điều phối vận chuyển mẫu xét nghiệm đến các phòng xét 

nghiệm được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định trong đó phải nêu rõ trách 

nhiệm của từng đơn vị (phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, HCDC, phòng xét nghiệm và 

Trung tâm Y tế). 

- Hướng dẫn Trung tâm Y tế quận huyện tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận 

huyện những nội dung cần triển khai thực hiện đối với các khu vực bị phong tỏa, trong 

đó phải thể hiện trách nhiệm của cơ quan y tế và chính quyền địa phương trước ngày 

11/02/2021. 

- Thành lập Tổ quản lý dữ liệu phòng chống dịch bệnh thuộc Trung tâm Kiểm 

soát Bệnh tật Thành phố, giao một đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm làm tổ 

trưởng; đồng thời xây dựng phần mềm điều phối quản lý dữ liệu phòng chống dịch 

nhằm đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo. 

- Xác định ngay số lượng mẫu (lấy từ người nhà nhân viên sân bay) hiện tại các 

phòng xét nghiệm đã nhận từ các quận huyện. Chủ động điều phối mẫu giữa các phòng 

xét nghiệm nhằm đảm bảo có kết quả xét nghiệm vào đầu giờ chiều, báo cáo Sở Y tế. 

- Thành lập các đội hỗ trợ phòng chống dịch cho 24 quận huyện, lập danh sách 

gửi về Sở Y tế và 24 quận huyện. Thành viên của đội hỗ trợ phải được tập huấn, có 

năng lực và có khả năng truyền đạt chỉ đạo của lãnh đạo trước ngày 11/02/2021. 

- Tập huấn sử dụng phần mềm cập nhật thông tin xét nghiệm cho các đơn vị thực 

hiện. 
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2. Giao Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế 

- Hỗ trợ HCDC trong quá trình điều phối mẫu xét nghiệm đến các phòng xét 

nghiệm trên địa bàn thành phố, đảm bảo không ùn ứ mẫu xét nghiệm khong đảm bảo 

công tác phòng chống dịch. 

- Phối hợp Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế đều phối nhân sự của các bệnh viện 

công lập hỗ trợ các Trung tâm Y tế quận huyện trong việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2. 

- Rà soát lại năng lực của các phòng xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép xét 

nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Phối hợp Phòng Nghiệp vụ 

Dược, Sở Y tế rà soát nhu cầu sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, đảm bảo không để 

tình trạng thiếu sinh phẩm xét nghiệm. 

- Cung cấp yêu cầu dữ liệu đầu ra khi xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu phòng 

chống dịch dành cho lãnh đạo. 

 

 Trên đây là thông báo kết luận chỉ đạo của BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó 

Giám Đốc Sở Y tế tại buổi họp về “điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2” tại các phòng 

xét nghiệm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các đơn vị có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc SYT; 

- Các Phòng ban SYT (để thực hiện); 

- Trung tâm KSBT TP.HCM (để thực hiện); 

- Lưu VT, NVY (HVC) 
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