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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 

V/v xét nghiệm test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 

An Giang, ngày      tháng 09 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện công lập và tư nhân; 

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

         - Phòng khám đa khoa tư nhân. 

 

 Hiện nay, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn và khuyến cáo về số lượng mẫu gộp 

đối với xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Theo Công điện số 

1305/CĐ-BYT ngày 02/09/2021 của Bộ Y tế, việc xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 mẫu gộp được thực hiện trong tầm soát cộng đồng, nhằm 

mục đích phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng, cách ly, điều 

trị kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát. Do đó, Sở Y tế 

đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Không thực hiện mẫu gộp xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 và cấp giấy xác nhận kết quả để làm giấy đi đường cho tất cả đối tượng, 

đặc biệt là các tài xế. 

 2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở có trách nhiệm ký hoặc 

ủy quyền cho cán bộ phụ trách bộ phận xét nghiệm thực hiện việc ký xác nhận 

kết quả xét nghiệm. 

 3. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân niêm yết công khai giá dịch vụ xét 

nhiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; xem xét điều chỉnh giá dịch vụ bằng 

hoặc thấp hơn giá quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (hiện tại là 

238.000 đồng/lần) để chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch. 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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