
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày      tháng 12 năm 2021 
V/v dừng hoạt động xét 

nghiệm test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 tại các 

Tổ xét nghiệm test nhanh 

trên địa bàn thị xã 

 

  

 Kính gửi:  

  - Phòng Y tế thị xã; 

- Trung tâm Y tế thị xã; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Các Tổ xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2. 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 11208/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND thị xã 

về việc kiện toàn các Tổ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên 

địa bàn thị xã. 

Căn cứ Thông báo số 3581/TB-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thị xã 

kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Phạm Trương tại cuộc họp lãnh đạo UBND 

thị xã ngày 26/11/2021. 

1. Dừng hoạt động xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại 

các Tổ xét nghiệm test nhanh trên địa bàn thị xã kể từ 17h00 ngày 11/12/2021. 

2. Hoạt động xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tiếp tục 

thực hiện tại Trạm Y tế các xã, phường và Trung tâm Y tế thị xã theo quy định. 

3. Giao Phòng Y tế thị xã phối hợp với các Tổ xét nghiệm test nhanh, 

UBND xã, phường tháo dọn, thu hồi vật tư y tế và bảo quản theo quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch 

UBND các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- TV BCĐ, TTCH PCD COVID-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Hữu Thảo 
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