
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:                 /SYT-NV                       Bình Phước, ngày     tháng 6  năm 2021             
V/v hướng dẫn tổ chức xét 

nghiệm đối với các cơ sở sản xuất 

kinh doanh trong và ngoài khu, 

cụm công nghiệp, khu kinh tế 

 

 

 

                             

Kính gửi:  

- Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội;   

- Sở Công thương;  

- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh;  

- Liên đoàn Lao động tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  

 

Căn cứ Công văn 3868/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 

tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp;  

Căn cứ Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới;  

Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 của Bộ Y tế về 

“Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2”;  

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc 

xá cho người lao động”;  

Căn cứ Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng chống dịch COVID-19 “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà 

hàng”; 

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc 

COVI-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp”; 

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 22/05/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công 

nghiệp,   

Khẩn 



Sở Y tế hướng dẫn việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các cơ sở 

sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế (sau đây 

gọi tắt là CSSXKD), cụ thể như sau:  

I. Các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm:  

1) Danh sách các phòng xét nghiệm đủ năng lực thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2:  

a) Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2: Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước; Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe 

cán bộ tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản; 

Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng; Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú; Trung tâm Y 

tế huyện Bù Gia Mập; Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh; Trung tâm Y tế huyện 

Bù Đốp; Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành; Trung tâm Y tế thành phố Đồng 

Xoài; Trung tâm Y tế thị xã Bình Long; Trung tâm Y tế thị xã Phước Long;Bệnh 

viện Đa khoa Cao su Lộc Ninh; Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Phú; Bệnh 

viện Đa khoa Cao su Bình Long; Bệnh viện Đa khoa Cao su Phú Riềng. 

b) Xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR: Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

2) Tổ chức lấy mẫu, vận chuyển mẫu và xét nghiệm:  

a) Các cơ sở y tế quản lý phòng xét nghiệm chịu trách nhiệm tổ chức lấy 

mẫu tại phòng xét nghiệm hoặc tại các CSSXKD và vận chuyển mẫu về phòng 

xét nghiệm, hoặc nhận mẫu từ các đơn vị có chức năng lấy mẫu khác, thực hiện 

xét nghiệm đúng quy trình hướng dẫn. Đối với xét nghiệm nhanh, lấy mẫu và 

thực hiện xét nghiệm đọc và trả lời kết quả ngay tại nơi lấy mẫu.   

b) Việc lấy mẫu, vận chuyển mẫu và xét nghiệm phải thực hiện đúng quy 

định và đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm cho người và ra môi trường.  

c) Đảm bảo công tác xử lý chất thải lây nhiễm tại nơi lấy mẫu, trong quá 

trình vận chuyển  mẫu và tại phòng xét nghiệm theo quy định.  

d) Các cơ sở y tế chỉ được sử dụng các sinh phẩm xét nghiệm đã được Bộ Y 

tế cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu.  

II. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, 

khu kinh tế (sau đây gọi tắt là CSSXKD): 

1. Các CSSXKD được quyền lựa chọn các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm 

tại mục 1 của Công văn này để hợp đồng thực hiện xét nghiệm cho người lao 

động của cơ sở mình; được lựa chọn phương pháp xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 hoặc RT-PCR (mẫu gộp hoặc mẫu đơn).  

2. CSSXKD lập danh sách những người phải xét nghiệm gửi cho cơ sở y tế 

thực hiện xét nghiệm trong các trường hợp sau:  

a) Khi chưa xuất hiện trường hợp mắc Covid-19, CSSXKD lập danh sách 
những người phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm SARS-

CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp tối thiểu 05-07 ngày/lần gồm: 



- Toàn bộ người lao động (NLĐ) tham gia cung cấp các dịch vụ có tiếp xúc 

với NLĐ tại các CSSXKD như: cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, 

nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia, NLĐ, ngân 

hàng, điện lực, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng cấp 

thoát nước...  

- Tối thiểu 20% NLĐ tại CSSXKD có nguy cơ cao (Lưu ý các đối tượng: Tổ 

trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, người vận chuyển, 

giao nhận hàng…).  

*CSSXKD có nguy cơ cao là kết quả đánh giá theo hướng dẫn tại các Quyết 

định: 

+ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng chống dịch COVID-19 “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”  

+ Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng chống dịch COVID-19 “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”). 

Như vậy, khi chưa xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 trong CSSXKD thì 

chỉ có những CSSXKD có nguy cơ cao mới tổ chức xét nghiệm cho tối thiểu 

20% NLĐ tại CSSXKD đó.  

 b) Khi xuất hiện trường hợp bệnh tại 01 CSSXKD lập danh sách những 

người phải xét nghiệm gồm:  

- Các trường hợp F1 làm cùng phân xưởng/tổ sản xuất/cùng vị trí làm việc: 

Xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn. 

- Các trường hợp làm cùng trong CSSXKD trong các phân xưởng/tổ sản 

xuất/cùng vị trí làm việc khác (trừ trường hợp người có tiếp xúc trong vòng 2 

mét với F0 trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của F0 cho đến 

khi F0 được cách ly y tế): Được coi là F1, thực hiện xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên.  

+ Nếu kết quả dương tính thì tiếp tục xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.  

+ Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên 

tắc gộp mẫu các trường hợp cùng phân xưởng/tổ sản xuất/cùng vị trí làm việc, 

cùng phòng trọ, nơi lưu trú...  

- Toàn bộ NLĐ còn lại: Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, nếu 

kết quả xét nghiệm dương tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn. 

c) Khi xuất hiện trường hợp mắc tại nhiều CSSXKD:   

- Đối với CSSXKD có trường hợp bệnh: Tiến hành sàng lọc như hướng dẫn 

tại Mục b của Công văn này. 

- Đối với CSSXKD không có trường hợp bệnh, CSSXKD lập danh sách 

những người phải xét nghiệm gồm: Thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh 



hoặc RT-PCR mẫu gộp cho: Toàn bộ NLĐ (nếu đủ năng lực) hoặc tối thiểu 50% 

NLĐ. Ưu tiên xét nghiệm cho nhóm NLĐ có nguy cơ cao. 

d) Các CSSXKD phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm bố trí khu 

vực thực hiện lấy mẫu, khu vực xét nghiệm, khu vực cách ly tạm thời, sắp xếp 

người lao động đến lấy mẫu đúng thời gian, thực hiện nghiêm 5K theo quy định 

của Bộ Y tế. 

III. Giá cho 1 lần xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR 

a) Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR: 

- Đối với mẫu đơn: 734.000 đ/mẫu và tiền công cho nhân viên y tế theo quy 

định tại Công văn số 1805/UBND-TH ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Bình 

Phước. 

- Đối với mẫu gộp 05 mẫu: 226.800 đ/mẫu và tiền công cho nhân viên y tế 

theo quy định tại Công văn số 1805/UBND-TH ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước. 

- Đối với mẫu gộp 10 mẫu: 163.400 đ/mẫu và tiền công cho nhân viên y tế 

theo quy định tại Công văn số 1805/UBND-TH ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước. 

b) Giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2: dự kiến 220.500 

đ/mẫu và tiền công cho nhân viên y tế theo quy định tại Công văn số 

1805/UBND-TH ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh. 

c) Chi trả chi phí xét nghiệm: 

- Khi chưa xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 trong CSSXKD thì các 

CSSXKD có nguy cơ cao tự chi trả chi phí xét nghiệm cho NLĐ tại CSSXKD. 

Toàn bộ người lao động (NLĐ) tham gia cung cấp các dịch vụ có tiếp xúc với 

NLĐ tại các CSSXKD do doanh nghiệp chủ quản của các đơn vị này chi trả.  

- Khi xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 trong CSSXKD thì ngân sách 

nhà nước và Bảo hiểm y tế (cho các đối tượng có BHYT) chi trả đối với trường 

hợp là F0, F1 còn lại các trường hợp khác CSSXKD chi trả 

IV. Trả kết quả xét nghiệm:  

Nếu kết quả xét nghiệm nhanh dương tính đơn vị xét nghiệm phải lập tức 

thông báo đến CSSXKD Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố nơi  CSSXKD đặt 

trụ sở để thực hiện ngay công tác phòng, chống dịch và thông báo đến Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 

bằng phương pháp RT-PCR.   

Nếu kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính thì thực hiện 

các biện pháp phòng dịch thường quy; nếu kết quả xét nghiệm dương tính: Lập 

tức triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tại CSSXKD nơi NLĐ 

làm việc.  



Kết quả xét nghiệm xét nghiệm nhanh kháng nguyên được trả lời nhanh 

ngay sau khi kết thúc buổi xét nghiệm, trả lời bằng văn bản trong vòng 24 giờ 

tính từ khi kết thúc xét nghiệm. 

Kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR trả lời trong vòng 24 giờ kể từ 

khi nhận mẫu tại phòng xét nghiệm   

V. Báo cáo kết quả xét nghiệm:   

Hàng tuần, ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, các CSSXKD báo 

cáo trực tiếp về các cơ quan quản lý. Các cơ sở thực hiện xét nghiệm báo cáo về 

Sở Y tế thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, địa chỉ Khu 

phố 1, Phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước. 

Trên đây là hướng dẫn tổ chức xét nghiệm đối với các cơ sở sản xuất kinh 

doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Sở Y 

tế đề nghị: Thủ trưởng các Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội; Sở Công 

thương; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các 

huyện, thị, thành phố; Các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm phối hợp hướng dẫn 

các các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, khu 

kinh tế triển khai thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin phản hồi về Sở Y tế 

(phòng Nghiệp vụ) qua số điện thoại 02713.879.272, 0988.88.70.79 để được 

hướng dẫn, xử lý kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                           KT. GIÁM ĐỐC 

        - Như trên;     PHÓ GIÁM ĐỐC 

        - UBND tỉnh;  
 - BCĐ PCDB COVID-19 tỉnh;   

 - Các cơ sở y tế trong tỉnh;  

      - Giám đốc Sở Y tế; 

      - Các Phó Giám đốc SYT;  

      - Các Phòng chức năng SYT; 

      - Lưu VT, NV (T 16.6) 

 

 

 

 





PHỤ LỤC 

                         DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẠI CÁC CSSXKD 

(đính kèm Công văn số                 /SYT-NV  ngày      tháng         năm 2021 của Sở Y tế)   
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