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Kính gửi:   

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Bệnh viện: Giao thông vận tải tỉnh; 74 Trung 

ương; Quân y 109; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt; 

- Bệnh viện đa khoa An Việt; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập. 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. 

Đồng thời, nhu cầu người dân thực hiện xét nghiệm COVID ngày càng tăng cao. 

Nhằm kiểm soát chặt chẽ việc triển khai thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại các 

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế công lập 

và tư nhân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ sở thực hiện xét nghiệm COVID-19 

- Khẩn trương triển khai thực hiện tích hợp mã QR Code (Gồm các thông 

tin: tên cơ sở xét nghiệm, ngày giờ lấy mẫu, tên cán bộ lấy mẫu, phương pháp 

xét nghiệm,…) trên phiếu trả kết quả xét nghiệm COVID-19 cho người dân 

nhằm tránh tình trạng gian lận, làm giả phiếu xét nghiệm. Yêu cầu hoàn thành 

trước 17 giờ ngày 05/9/2021. 

- Trên phiếu trả lời kết quả xét nghiệm, yêu cầu các đơn vị ghi rõ thông 

tin cá nhân người được xét nghiệm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa 

chỉ thường trú, số điện thoại cá nhân, số chứng minh thư nhân dân/căn cước 

công dân, thông tin cá nhân…, thời gian trả kết quả xét nghiệm, loại mẫu bệnh 

phẩm, kỹ thuật xét nghiệm, kết quả xét nghiệm,… để lực lượng chức năng đối 

chiếu, kiểm tra khi cần thiết. 

- Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc sử dụng chữ ký xác nhận kết quả 

xét nghiệm SARS-CoV-2 theo các văn bản mà đơn vị đã đăng ký gửi về Sở Y tế. 

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước 

pháp luật về việc triển khai xét nghiệm COVID-19 tại đơn vị mình. 
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2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các tổ y tế đang triển khai nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phối 

hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại chốt triển khai biện pháp để thực 

hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin trên kết quả xét nghiệm COVID-19 đúng với 

thông tin trên các giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước 

công dân, giấy tờ tùy thân có ảnh…) để tránh tình trạng sử dụng kết quả xét 

nghiệm không đúng quy định. 

3. Đối người dân thực hiện xét nghiệm: Yêu cầu cung cấp thông tin đầy 

đủ chính xác, trung thực với cơ sở xét nghiệm. Chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về các thông tin đã cung cấp. 

Giao phòng Nghiệp vụ Y Dược chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý hành 

nghề y dược, Thanh tra Sở Y tế và các lực lượng khác thực hiện kiểm tra đột 

xuất, định kỳ việc triển khai thực hiện xét nghiệm COVID-19 của các đơn vị. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố ; 

- Như Kính gửi; 

- Các phòng CM thuộc Sở; 

- Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Văn Hải 
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