
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày         tháng 02 năm 2023 

V/v kinh phí xét nghiệm SARS-

CoV-2 tại khu vực cửa khẩu 

 

        Kính gửi:      

- Sở Y tế; 

- Sở Tài chính.  

 

Xem xét Công văn số 209/STC-HCSN ngày 01/02/2023 của Sở Tài 

chính về việc liên quan kinh phí đến việc xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu vực 

cửa khẩu; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý giao nhiệm vụ cho Sở Y tế (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thực hiện 

đi lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR tại 

khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.  

2. Giao Sở Y tế 

a) Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ động phối hợp với các lực lượng 

chức năng tại cửa khẩu bố trí địa điểm, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả 

và công khai giá thu phí dịch vụ xét nghiệm cho các đối tượng bảo đảm khoa 

học, hiệu quả, công khai tại cửa khẩu. 

b) Tổng hợp dự toán kinh phí do Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng để 

thực hiện nhiệm vụ phát sinh tăng thêm trong năm 2023, cụ thể: chi trả chi phí 

công tác phí cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ đi lấy mẫu, phụ cấp chống dịch, 

xăng xe vận chuyển, lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp PCR tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; gửi Sở Tài chính 

thẩm định. 

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm 

định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao bổ sung dự toán năm 2023 cho 

Sở Y tế (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) kinh phí thực hiện nội dung trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu KTCK ĐĐ-LS; 

- UBND các: huyện Cao Lộc, Văn Lãng; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH, TT TT; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).    

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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