
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-NVY 
V/v thu thập thông tin về kỹ thuật xét 

nghiệm KST đang thực hiện                            

tại các tuyến 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày      tháng  6  năm 2022 

     Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

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

 

 Sở Y tế nhận được Công văn số 556/VSR-KST ngày 08/6/2022 của Viện sốt 

rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương về việc thu thập thông tin về kỹ thuật 

xét nghiệm Ký sinh trùng đang thực hiện tại các tuyến, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

cung cấp thông tin theo các nội dung như sau: 

1. Danh mục kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng đang thực hiện tại đơn vị; 

2. Danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2027; 

3.  Các đơn vị điền thông tin vào phiếu khảo sát (đính kèm) gửi về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật (Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng) 

trước ngày 24/6/2022 theo địa chỉ Email: tanktvxetnghiem@gmail.com, điện 

thoại: 0988.375.279 (Tân) để tổng hợp. 

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn và thu thông tin của các đơn 

vị gửi về Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trước ngày 

30/6/2022, đồng thời gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y). 

Thông tin chi tiết liên hệ: TS. Vũ Thị Lâm Bình, Khoa Ký sinh trùng, Viện 

sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Email: drvulambinh@gmail.com, 

điện thoại: 0918 764 198.  

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

      
       Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 

mailto:tanktvxetnghiem@gmail.com
mailto:drvulambinh@gmail.com
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