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SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT  

BỆNH TẬT 

 

Số: 332/KSBT-PCBTN 
V/v phúc đáp CV số 371/DP-TC 

ngày 21/4/2020 của Cục Y tế  

dự phòng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

     Sơn La, ngày 27 tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

  

 Ngày 21/04/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhận được Công văn số 

371/DP-TC ngày 21/4/2020 của Cục Y tế dự phòng về việc báo cáo kết quả xét 

nghiệm COVID-19. Về nội dung này Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xin được 

báo cáo như sau: 

 Hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La chưa được trang bị Hệ 

thống xét nghiệm PCR và RT-PCR, cũng như chưa có tets nhanh xét nghiệm vi 

rút SARS-CoV-2. Tất cả các mẫu xét nghiệm ca nghi ngờ COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Sơn La từ khi có dịch đến thời điểm hiện tại đều gửi mẫu về Viện Vệ 

sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm khẳng định. Cụ thể đến ngày 26/4/2020 

đã có 156 mẫu bệnh phẩm gửi đi, kết quả 156 mẫu âm tính. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La báo cáo Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở y tế (báo/cáo   

- Lưu: VT, PCBTN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Đặng Thị Ánh Duyên 
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