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                      Kính gửi:  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh. 

 
 

Ngày 28/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BYT 

Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt 

là Thông tư số 49), Thông tư số 49 có hiệu lực từ ngày 15/3/2019. Để đảm bảo 

việc thực hiện xét nghiệm trong khám bệnh, chữa theo đúng quy định, Sở Y tế 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động xét nghiệm 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến nội dung Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 

28/12/2018 của Bộ Y tế đến tất cả cán bộ, viên chức trong đơn vị, đồng thời 

triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số 49 tại đơn vị theo đúng quy định. 

2. Chỉ đạo, tổ chức hoạt động của khoa xét nghiệm theo đúng nội dung 

quản lý hoạt động xét nghiệm. Ban hành các quy trình quản lý chất lượng xét 

nghiệm, quy trình kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn theo các quy định của Bộ 

Y tế cho phù hợp với đơn vị. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để tổng hợp báo 

cáo Bộ Y tế hướng dẫn giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CDC tỉnh; 

- Phòng Y tế huyện, TX, TP; 

- TTYT/TTYTDP huyện, TX, TP; 

- Website Ngành; 

- Lưu: VT, NVY; 

Gửi văn bản điện tử. 
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