
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 

V/v báo cáo chất lượng, hiệu quả của 

trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán 

in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 

An Giang, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

         - Bệnh viện công lập và tư nhân; 

            - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

 

 Thực hiện Công văn số 9212/BYT-TB-CT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế 

về việc báo cáo chất lượng, hiệu quả của trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán 

in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2. 

 Để kịp thời báo cáo Bộ Y tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương báo 

cáo các nội dung sau: 

 1. Danh sách test xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được sử dụng trong phòng, 

chống dịch COVID-19 kèm theo tên đơn vị cung cấp sản phẩm và kết quả đánh 

giá giá trị chẩn đoán trước khi đưa vào sử dụng phòng, chống dịch COVID-19.  

 2. Báo cáo chất lượng, hiệu quả của test xét nghiệm SARS-CoV-2 đã 

được sử dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 theo mẫu tại Phụ lục đính 

kèm Công văn số 9212/BYT-TB-CT (gửi kèm).   

 Báo cáo gửi bản giấy về Sở Y tế (Phòng Ngiệp vụ Y) trong ngày 

02/11/2021, file mềm gửi trước về địa chỉ email: hongnam1978@gmail.com. 

 Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Trần Quang Hiền 
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