
 

                     UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1940/SYT-NVY 

V/v thực hiện xét nghiệm Covid -19 

 

An Giang, ngày  06   tháng  8  năm 2020 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

Thực hiện Thực hiện Công văn số 4109/BYT-DP ngày 01/8/2020 của Bộ Y 

tế và Công văn số 811/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19; Sở Y tế đề nghị các đơn 

vị thực hiện các nội dung như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị sớm đầu tư, hợp tác về trang thiết bị, cơ sở vật chất, 

nhân lực, sinh phẩm cho phòng xét nghiệm của đơn vị từ nguồn trong và ngoài 

ngành y tế để đảm bảo xét nghiệm chẩn đoán vi rút SAR-CoV-2 tại chỗ; đồng thời 

sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác thực hiện xét nghiệm. 

2. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện: 

- Theo hướng dẫn tại Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 

trong giai đoạn dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 2245/QĐ-BYT 

ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế. 

- Các đơn vị có đủ năng lực thì phải thực hiện xét nghiệm mà không chờ 

Viện Pasteur đánh giá, thẩm định. 

- Các đơn vị muốn thực hiện xét nghiệm khẳng định thì liên hệ Viện Pasteur 

để được đánh giá, xác nhận. 

- Các phòng xét nghiệm đã được Bộ Y tế hoặc Viện Pasteur xác nhận đủ 

năng lực xét nghiệm khẳng định thì không cần gửi mẫu đến các phòng xét nghiệm 

khác để khẳng định lại trong trường hợp kết quả dương tính. 

3. Các đơn vị y tế tư nhân đủ năng lực xét nghiệm phải tiến hành xét nghiệm 

vi rút SARS-CoV-2. 

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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