
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-NVY 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày        tháng  11  năm 2021 

V/v thực hiện xét nghiệm tầm soát 

SARS-CoV-2 tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở 

 

Căn cứ Công điện số 1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế quy 

định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị triển khai việc xét nghiệm tầm soát 

SARS-CoV-2 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau: 

- Thực hiện xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 cho các trường hợp có triệu 

chứng nghi mắc COVID-19 và xét nghiệm ngẫu nhiên, định kỳ để phát hiện ca 

bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Khi thực hiện xét nghiệm định kỳ cho cán bộ, nhân viên y tế, xét nghiệm 

cho người bệnh, người nhà bệnh nhân theo quy định về chuyên môn y tế phải thực 

hiện gộp mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực tế của đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, 

hiệu quả. Đơn vị phải lập kế hoạch xét nghiệm định kỳ theo thực tế về diễn biến 

của dịch bệnh, phân tích các yếu tố nguy cơ, việc tiêm vắc xin của đối tượng xét 

nghiệm… để triển khai thực hiện. 

Giám đốc các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, khoa học, hiệu quả trong chỉ định thực hiện xét nghiệm tầm soát 

SARS-CoV-2./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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