
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ  Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4870/SYT-NVY 

V/v cho phép Viện Công nghệ Sinh học 

triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-

CoV-2 

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Viện Công nghệ Sinh học 
 

Sở Y tế nhận công văn số 63a/VCNSH ngày 31/8/2021 của Viện Công 

nghệ Sinh học về việc cho phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 

phòng chống dịch COVID-19 tại phòng thí nghiệm Sinh học phân tử thuộc Viện 

Công nghệ Sinh học, Đại học Huế kèm bản báo cáo tự khảo sát năng lực xét 

nghiệm SARS-CoV-2. 

Căn cứ Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 

định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; Công văn 4109/BYT-

DP ngày 01/8/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện xét nghiệm Covid-19; Công 

văn 728/INP-VSMD ngày 01/4/2020 của Viện Pasteur Nha Trang về việc thực 

hiện xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19;  Biên bản thẩm định phòng xét 

nghiệm SARS-CoV-2 ngày 18/10/2021 của Sở Y tế Thừa Thiên Huế, Sở Y tế có 

ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho phép Viện Công nghệ Sinh học, địa chỉ: Tỉnh Lộ 10, phường 

Phú Thượng, thành phố Huế được triển khai, thực hiện xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2 để phục vụ phòng chống dịch COVID-19. 

2. Sở Y tế yêu cầu Viện Công nghệ Sinh học: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về an ninh, an toàn sinh học phòng xét 

nghiệm của đơn vị. 

- Thực hiện đúng quy trình xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn. 

- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định. 

Sở Y tế thông báo cho Viện Công nghệ Sinh học biết để triển khai, thực 

hiện./. 
Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Viện Pasteur Nha Trang (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, NVY.  
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