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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập hệ thống hỗ trợ xét nghiệm  

chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/72020 của Văn phòng Chính 

phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hệ thống hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 tại từng khu vực 

gồm các đơn vị sau: 

1. Khu vực miền Bắc: 

 - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 

 - Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương; 

 - Trường Đại học Y Hà Nội. 

2. Khu vực miền Trung: 

  - Viện Pasteur Nha Trang; 

 - Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Qui Nhơn; 

 - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế. 

3. Khu vực miền Nam: 

 - Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh; 

 - Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. Hồ Chí Minh; 

 - Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh; 

- Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; 

- Bệnh viện Quân y 175. 

Điều 2: Nhiệm vụ của các Đơn vị thuộc Hệ thống 
1. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, sinh phẩm, máy xét nghiệm Realtime PCR 

để có thể hỗ trợ thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 ngay khi được yêu 

cầu hoặc điều động. 

2. Liên hệ với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các đơn vị cung ứng 

máy xét nghiệm, sinh phẩm để tập huấn cho cán bộ về kỹ thuật lấy mẫu, xét 

nghiệm.  



Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur căn cứ tình hình dịch bệnh và 

năng lực xét nghiệm của các tỉnh, thành phố tại khu vực phụ trách để đề xuất Bộ 

Y tế (Cục Y tế dự phòng) về việc tăng cường năng lực xét nghiệm cho các tỉnh, 

thành phố nguy cơ cao. 

2. Cục Y tế dự phòng căn cứ tình hình dịch bệnh và đề xuất của các Viện 

Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur báo cáo Lãnh đạo Bộ điều động các đơn vị xét 

nghiệm thuộc Hệ thống hỗ trợ xét nghiệm trong khu vực hoặc từ khu vực khác 

hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố.  

3. Kinh phí hoạt động được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên 

của đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ 

trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà 

Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- QBT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, DP. 
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Trương Quốc Cường 
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