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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2021 

 
Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-
19, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch nhằm thích ứng an toàn, linh 
hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, hướng dẫn người 
dân tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên, duy trì đường dây nóng trên cơ sở 
hệ thống sẵn có để tiếp nhận, xử lý thông tin kết quả xét nghiệm từ người dân, tăng 
cường công tác truyền thông tại Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021, Công 
văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021, Công văn số 8259/BYT-DP ngày 
01/10/2021... Gần đây, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng đã nghi 
nhận một số trường hợp di chuyển đến các bệnh viện sau khi tự xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên cho kết quả dương tính nhưng không thông báo cho đơn vị y tế ở địa 
phương; việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng đặc biệt là tại 
các cơ sở y tế, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.  

Để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an 
toàn, hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên 
quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Rà soát, phối hợp tổ chức liên quan để thông báo trên phương tiên thông tin 
đại chúng, trên website của Sở Y tế số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử 
lý thông tin kết quả tự xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính của cơ quan, 
đơn vị và người dân trên địa bàn; tư vấn và hỗ trợ cơ quan, đơn vị và người dân trên 
địa bàn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tránh việc tự điều trị tại nhà 
không theo hướng dẫn y tế hoặc di chuyển đến bệnh viện, nơi đông người. 

2. Phối hợp tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn cho người dân, cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biết đối với 
việc triển khai tự xét nghiệm, giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, kịp thời bóc tách, 
khoanh vùng và dập dịch, đồng thời hạn chế việc lây nhiễm cho cộng đồng. 

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Đ/c Thứ trưởng; 
- Lưu: VT, DP. 
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