
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3901 /SYT-NV          Bình Thuận, ngày 15  tháng 9  năm 2021  
V/v xác nhận kết quả xét nghiệm 

SARS-CoV-2 giữa các cơ sở 

khám chữa bệnh tại tỉnh  

Bình Thuận 

 

 

                                         

                                   Kính gửi:                                                                                  

 - Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa: An Phước, Tâm Phúc; 

- Phòng khám đa khoa: Tâm An Sài Gòn,  
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Trong thời gian qua việc mở rộng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các 

cơ sở y tế (công lập và tư nhân) theo chỉ đạo của Bộ Y tế, cho người dân có nhu 

cầu xét nghiệm cũng như thực hiện quy định của địa phương về kiểm soát người đi 

về từ vùng có dịch, hoạt động này đã góp phần quan trọng trong tầm soát, sàng lọc 

và phát hiện sớm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tuy nhiên 

trong quá trình triển khai thực hiện có một số cơ sở y tế không công nhận kết quả 

xét nghiệm SARS-CoV-2 (còn hiệu lực trong vòng  72h kể từ khi xét nghiệm có 

kết quả),  điều này gây bức xúc cho người dân vì làm tốn kém thời gian và chi phí 

xét nghiệm lại;  

Căn cứ các hướng dẫn của Bộ Y tế quy định về đối tượng, tần suất xét 

nghiệm SARS-CoV-2 (các Công văn: 3805/BYT-DP ngày 07/5/2021 về củng cố 

năng lực, đảm bảo chất lượng xét nghiệm để chủ động triển khai xét nghiệm trên 

diện rộng; 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 về triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 

trong tình hình mới, Quyết định 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021về Hướng dẫn sử 

dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và các văn 

bản liên quan khác); để tạo thuận lợi cho người dân cũng như các cơ sở tham gia 

thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, Sở Y tế hướng dẫn tạm thời về kết 

quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (còn hiệu lực) giữa các cơ sở khám chữa bệnh như 

sau: 

1. Các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận người dân đến khám chữa bệnh 

(ngoại trú) thực hiện việc kiểm tra Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-

2 còn hiệu lực của các cơ sở thực hiện xét nghiệm và tiến hành khám chữa bệnh 

(không yêu cầu làm lại xét nghiệm SARS-CoV-2). Đối với trường hợp người bệnh 

có chỉ định nhập viện điều trị nội trú, bệnh nhân nội trú thực hiện xét nghiệm theo 

quy định của bệnh viện. 
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2. Đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test kháng 

nguyên nhanh phải bảo đảm đủ điều kiện, năng lực, sinh phẩm xét nghiệm (Bộ Y 

tế cho phép) và chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm.  

3. Sở Y tế thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm bảo đảm việc 

thực hiện xét nghiệm theo đúng quy định và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện 

nếu có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ sớm điều chỉnh cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NV. 
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