
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2021 

V/v hướng dẫn bổ xung chuyên môn 

và mức giá thanh toán tạm thời thực 

hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 

bằng phương pháp test nhanh 

 

  

Kính gửi:  

 - Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; 

- Các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Ngày 03/8/2021 Sở Y tế đã ban hành công văn số 3934/SYT-NVYD về 

việc hướng dẫn chuyên môn và mức giá thanh toán tạm thời thực hiện xét 

nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh (có gửi kèm theo). 

Để  triển khai thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn, Sở Y tế hướng dẫn 

bổ xung như sau: 

1. Tại Ý 2 của công văn số 3934/SYT-NVYD ngày 03/8/2021 của Sở Y  

tế: bổ xung đơn vị chứng nhận và tập huấn lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-

CoV-2 là Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.   

2. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chứng nhận kết quả xét nghiệm  

SARS-CoV-2: các đơn vị y tế nhà nước từ cấp xã trở lên hoặc các cơ sở y tế (kể 

cả tư nhân). 

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo công văn số 3934/SYT-NVYD  

ngày 03/8/2021 của Sở Y tế. 

Trên đây là hướng dẫn bổ xung chuyên môn và mức giá tạm thời thực 

hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh, Sở Y tế yêu 

cầu các đơn vị căn cứ tổ chức thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh(b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; (Ph/h) 

- Các Sở, ngành:Tài chính, BHXH tỉnh (ph/h) ; 

- Giám đốc,các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Tùng 
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