
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   3897  /SYT-NVY 

V/v xét nghiệm COVID-19 cho 

người có nhu cầu xuất cảnh 

 

 

  Quảng Ninh, ngày  25   tháng 9 năm 2020 

 Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính; Ngoại vụ; Lao động - Thương binh và 

Xã hội;  

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh; Ban quản lý 

khu kinh tế Vân Đồn; Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ninh. 

- Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các địa phương;  

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

- Phòng Y tế các địa phương. 
 

Thực hiện Công văn số 6522/UBND-DL1 ngày 23/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Công văn số 4974/BYT-DP ngày 17/9/2020 của Bộ Y tế về việc 

xét nghiệm cho người có nhu cầu xuất cảnh, Sở Y tế  có ý kiến như sau: 

1. Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị được thực 

hiện xét nghiệm và cấp giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2 cho 

người nước ngoài, người Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh đi lao động, học tập 

tại nước ngoài (sau đây gọi là người có nhu cầu xuất cảnh). 

- Xây dựng hướng dẫn, quy trình tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm cho người có 

nhu cầu xuất cảnh. Thông báo công khai quy trình lấy mẫu, xét nghiệm COVID-

19 cho người có nhu cầu xuất cảnh trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. 

- Tổ chức triển khai thực hiện xét nghiệm COVID-19 và thu phí xét 

nghiệm cho người có nhu cầu xuất cảnh ngay khi có văn bản hướng dẫn thu 

phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chế độ dịch vụ của Bộ Tài chính, Sở Tài 

chính.  

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về Sở Y tế theo chế độ báo cáo 

hiện hành (báo cáo nêu rõ số lượng và quốc gia dự kiến xuất cảnh, mục đích 

xuất cảnh). 

2. Các đơn vị y tế trực thuộc: 

- Đăng tải trên cổng thông tin của đơn vị, quy trình tổ chức lấy mẫu, xét 

nghiệm cho người có nhu cầu xuất cảnh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

xây dựng để người dân có nhu cầu dễ tiếp cận. 

- Hướng dẫn người có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 để xuất cảnh 

đến Tr ung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để thực hiện xét nghiệm COVID-19. 
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3. Sở Y tế đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, Hiệp hội 

Doanh nghiệp Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các địa 

phương phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, công dân có nhu cầu xuất cảnh đến 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. 

4. Sở Y tế đề nghị Sở Tài chính kiến nghị với Bộ Tài chính sớm ban 

hành văn bản hướng dẫn thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chế độ dịch vụ 

(theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 

29/08/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, chồng dịch COVID-19) để ngành y tế 

triển khai thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế giao. 

Sở Y tế đề nghị các Sở, ngành, địa phương phối hợp và yêu cầu các đơn 

vị y tế triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Nguyễn Minh Tuấn  

- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ cấp tỉnh; 

- UBND các địa phương; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY. 
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