
  SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              BỆNH TẬT 
 

         Số:       /CV-KSBT                 Sóc Trăng, ngày      tháng  6  năm 2021                                                    
V/v đăng ký xét nghiệm bằng test  

nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 

 

Kính gửi:  

                 - Ban quản lý Khu công nghiệp An nghiệp; 

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

Căn cứ Công văn số 4352/BYT-MT, ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. 

Căn cứ Công văn số 938/SYT-NVY, ngày 09/6/2021 của Sở Y tế về việc 

xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 cho các doanh nghiệp 

khu công nghiệp. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đề nghị các Cơ sở sản xuất kinh doanh 

(CSSXKD) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đăng ký đối tượng làm xét nghiệm sàng 

lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 (mẫu phụ lục đăng ký đính 

kèm). Đối tượng được chọn phải xét nghiệm hằng tuần theo Công văn số 

4352/BYT-MT, ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly, xét 

nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp là: 1. Toàn bộ người lao 

động tham gia cung cấp các dịch vụ cho CSSXKD như: ăn uống, dịch vụ khách 

sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hoá, sửa chữa, bảo dưỡng, 

bảo trì máy móc….; 2. Xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động tại 

CSSXKD, khu công nghiệp và nhà trọ của người lao động có nguy cơ. 

Đề nghị các CSSXKD sớm đăng ký theo mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp dự trù vật tư, test nhanh…và lên lịch 

lấy mẫu. Trường hợp gửi danh sách đăng ký sau ngày 15/6/2021 sẽ được bổ 

sung trong đợt xét nghiệm sau. Để thuận tiện cho việc tổng hợp, đề nghị các 

CSSXKD ngoài việc đăng ký bằng văn bản cần gửi file Excel danh sách đăng ký 

về mail: khoakstctsoctrang@gmail.com.  

Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Điền, Trưởng khoa Ký 

sinh trùng – Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sóc Trăng qua số 

điện thoại: 0939 956 757. 
 

 Trân trọng kính chào!  

                                                                         GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Sở Y tế (báo cáo); 

 - Lưu: VT; KST-CT. 
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