
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v về việc tăng cường sàng 

lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh 

ca bệnh COVID-19 tại cơ sở y 

tế, phòng khám và các cơ sở 

bán lẻ thuốc trên địa bàn 

 

             

 

  Kính gửi:  

                                    - Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố. 

                                    - Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

                 - Các Trung tâm y tế huyện, thành phố; 

          

Thực hiện Công điện số 809/CĐ-BYT ngày 01/6/2021 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 tại cơ 

sở y tế, phòng khám và các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn (gọi tắt là đơn vị). Sở 

Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường rà soát, sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm… đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, phòng 

khám và mua thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc; yêu cầu khai báo y tế, đo thân 

nhiệt, khai thác thông tin dịch tễ của người đến khám và người cần dùng thuốc; 

yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên (hoặc xét 

nghiệm RT-PCR nếu có khả năng) với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Đối 

với các phòng khám (công và tư), các cơ sở bán lẻ thuốc cần thực hiện khai báo 

y tế đầy đủ và cung cấp thông tin ngay cho cơ quan quản lý để kịp thời theo dõi 

các trường hợp nghi ngờ, khuyến khích chủ động thực hiện xét nghiệm nhanh 

với các trường hợp này. 

2. Khẩn trương xây dựng kế hoạch; huy động, chuẩn bị sẵn sàng các 

nguồn lực bảo đảm cung ứng đầy đủ sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao để tổ 

chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. 

3. Tổng hợp thông tin khai báo y tế, báo cáo số lượng người đến khám có 

các dấu hiệu nghi ngờ và người mua các loại thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm… trên 

phần mềm kê đơn thuốc quốc gia theo địa chỉ: donthuocquocgia.vn  (hoặc qua 

số điện thoại “nóng”  của bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện, thành phố) để kịp 

thời phát hiện, sàng lọc, truy vết ( các trường hợp người đến khám, mua 

thuốc có dầu hiệu nghi ngờ cần thông tin tại địa bàn nào thì thông báo cho 

đơn vị Y tế tại địa bàn đó) theo số điện thoại dưới đây :  

- Đối với các trường hợp ngoài bệnh viện và tại các bệnh viện thuộc địa 

bàn huyện, thành phố: 

+ Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn:                 0862141115 



          + Trung tâm Y tế huyêṇ Cao Lôc̣:    0962411515 

+ Trung tâm Y tế huyêṇ Lôc̣ Bình:    0962581515 

          + Trung tâm Y tế huyêṇ Đình Lâp̣:    0963061515 

          + Trung tâm Y tế huyêṇ Văn Lañg:    0962461515 

          + Trung tâm Y tế huyêṇ Tràng Điṇh:    0962051515 

          + Trung tâm Y tế huyêṇ Văn Quan:    0962361515 

          + Trung tâm Y tế huyêṇ Bình Gia:    0963081515 

+ Trung tâm Y tế huyêṇ Bắc Sơn:    0963161515 

          + Trung tâm Y tế huyêṇ Chi Lăng:    0963071515 

          + Trung tâm Y tế huyêṇ Hữu Lũng:    0963041515 

          - Đối với các trường hợp trong các bệnh viện tuyến tỉnh: 

+ Bêṇh viện Đa khoa tỉnh:                                    0963191515 

+ Bệnh viện Phổi Lạng Sơn:                                 0962351515 

+ Bệnh viện Phục hồi chức năng:                          0963181515 

+ Bệnh viện Y học cổ truyền :                               0962191515 

          4. Đề nghị Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng 

khám tư nhân, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn triển khai thực hiện các nội 

dung chỉ đạo trên. 

          Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện,TP(để Ph/h chỉ đao); 

- Giám đốc Sở ( báo cáo); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng trục thuộc; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT,NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Tùng 
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