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THÔNG BÁO 

Các Điểm tiếp nhận, thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 
 

Nhằm tạo tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ, hạn chế di chuyển 

và không tập trung đông người, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.  

Từ ngày 08/7/2021, ngành y tế đã triển khai các Điểm tiếp nhận, thực hiện 

dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, có thu phí trên địa bàn tỉnh, Như sau: 

1. Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm tại 06 địa điểm: Tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh; Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Ga Tháp 

Chàm; Chợ đầu mối Tấn Tài. 

2. Huyện Ninh Sơn: Tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn và Chốt giao thông 

kiểm soát dịch xã Lâm Sơn. 

3. Huyện Thuận Nam: Tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam và Chốt giao 

thông kiểm soát dịch xã Cà Ná. 

 4. Huyện Thuận Bắc: Tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc và Chốt giao 

thông kiểm soát dịch xã Công Hải. 

5. Huyện Bác Ái: Tại Trung tâm Y tế huyện Bác Ái và Chốt giao thông kiểm 

soát dịch xã Phước Thành. 

6. Huyện Ninh Hải: Tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải. 

7. Huyện Ninh Phước: Tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước. 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân có 

nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đến các địa điểm trên để thực hiện. 

Mức thu phí dịch vụ xét nghiệm trên theo Công văn số 3334/UBND-KTTH 

ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện tạm thu giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 cho tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi ngân sách Nhà nước chi trả. 

Khi đi xét nghiệm nhớ mang theo: Chứng minh nhân dân hoăc CCCD. 

Kính đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các sở, ngành, địa phương 

quan tâm thông báo sớm để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân biết thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các cơ quan TTTT tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo PCD tỉnh; 

- Các sở, ngành cấp tỉnh; 

- UBND huyện, tp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

GIÁM ĐỐC 
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