
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 củng cố việc thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

  

An Giang, ngày      tháng 11 năm 2021 

Kính gửi:  

               - Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; 

               - Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh; 

               - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

Trước diễn biến hết sức phức tạp về tình hình dịch COVID-19 những 

ngày gần đây, số ca F0 trong tỉnh có xu hướng gia tăng; Nhằm nâng cao năng 

lực và chất lượng kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-

PCR, Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo Khoa Xét nghiệm triển khai 

thực hiện những nội dung như sau: 

- Nâng cao năng lực tiếp nhận mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ 

thuật PCR từ các đơn vị gửi về; rút ngắn thời gian trả kết quả nhằm tạo điều kiện 

để các trường hợp mắc COVID-19 có thể được sử dụng thuốc Molnupiravir 

trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện mắc bệnh theo Chương trình triển khai sử 

dụng thuốc có kiểm soát cho người mắc COVID-19 mức độ nhẹ tại An Giang, 

từ đó giảm nguy cơ chuyển nặng; cũng như giúp người bệnh được ra viện sớm, 

giảm tải tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trong tỉnh. 

- Rà soát, cũng cố lại quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật 

Real –time RT-PCR theo đúng các quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt lưu ý các quy 

trình vận hành máy xét nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất; quy trình nội 

kiểm, ngoại kiểm; quy trình xử lý mẫu tránh bị nhiễm chéo,….để nâng cao độ 

chính xác của kết quả xét nghiệm nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, 

chống dịch và điều trị COVID-19 trong tỉnh. 

- Đảm bảo tính chính xác trong phiếu trả lời kết quả xét nghiệm RT-PCR 

khi gửi về địa phương, nhất là giá trị Ct. 

Đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTYT huyện, thị, thành phố (để biết); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 
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