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QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
Căn cứ Quyết định 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành "Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19; Quyết định 1284/QĐBYT ngày 22/3/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục
trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm Realtime RT-PCR được ban hành kèm theo
Quyết định 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng
dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về
“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”
Căn cứ Quyết định 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế;
Xét đề nghị của Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh tại Văn bản số 17/CVTTH.HTT ngày 10/01/2022 về việc đề nghị xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2
cho Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại Bệnh viện
đa khoa TTH Hà Tĩnh.
Điều 2. Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh có nhiệm vụ:
- Căn cứ các quy định của Bộ Y tế tại: Thông tư số 40/2018/TT-BYT
ngày 07/12/2018 về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm; Quyết định số
3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 về “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng,
chống COVID-19”; Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 về việc ban
hành "Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19; Quyết định 1284/QĐBYT ngày 22/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị
thiết yếu xét nghiệm Realtime RT-PCR được ban hành kèm theo Quyết định

1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời việc xét
nghiệm COVID-19; Quyết định số 5833/QĐ-BYT ngày 24/12/2021 về việc ban
hành Tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm SARS-CoV-2, để tiến hành
xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV–2.
- Đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm, thực hiện đầy đủ các
biện pháp phòng tránh lây nhiễm trong cơ sở y tế, ra cộng đồng và môi trường.
- Tổng hợp báo cáo theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Bệnh viện đa
khoa TTH Hà Tĩnh và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
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