
Kính gửi:  

- Văn phòng Bộ Y tế 
- Cục Y tế Dự phòng 
- Cục Quản lý Khám chữa bệnh 
- Cục Quản lý Môi trường Y tế 
- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 
- Viện Pasteur Nha Trang 
- Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 
- Viện VSDT Tây Nguyên 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố 
- Các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn về việc tập hợp các 

văn bản hướng dẫn công tác xét nghiệm COVID-19 và chỉ đạo tại Phiếu trình 4684/HC 

ngày 01/6/2021 về việc đăng tải, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị Văn 

Phòng Bộ, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế; Cục Quản lý khám 

chữa bệnh, CDC các tỉnh, thành phố thực hiện việc đăng tải thư mục văn bản quy định 

về công tác xét nghiệm lên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, trang thông tin điện tử 

của các Vụ, Cục, CDC các tỉnh, thành phố, thường xuyên cập nhật khi có văn bản mới 

được ban hành về nội dung trên, sau khi đăng tải thông báo tới các đơn vị trực thuộc 

để tra cứu khi cần thiết.  

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng gửi các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ 

và các đơn vị Danh mục và tập hợp văn bản để thực hiện việc đăng tải lần đầu. Hoạt 

động đăng tải lên trang thông tin điện tử và thông báo đề nghị hoàn tất trước ngày 

14/6/2021.  

        Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- TT Trần Văn Thuấn (để b/cáo); 

- Cục Trưởng (để b/cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để biết); 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Nguyễn Vũ Trung 

 

BỘ Y TẾ 

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

VÀ ĐÀO TẠO 

Số:      /K2ĐT-ĐT 

V/v đăng tải danh mục văn bản quy 

định về xét nghiệm COVID-19 trên 

các trang thông tin điện tử. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2021 
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