
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VX 
V/v miễn phí kít, hoá chất xét 

nghiệm RT-PCR cho người dân  

có nhu cầu  
 

 

 

Lào Cai, ngày         tháng 01 năm 2023 

Kính gửi: 
 
 
 

 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 06/TTr-SYT ngày 06/1/2023 về 

việc đề nghị sử dụng kit xét nghiệm từ nguồn tài trợ để phục vụ công tác phòng 

chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Miễn phí phần kít (hoá chất) xét nghiệm RT-PCR cho người dân có nhu 

cầu từ nguồn tài trợ, cho, tặng… do các tổ chức, đơn vị, địa phương khác hỗ trợ 

tỉnh Lào Cai.  

2. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị 

đủ điều kiện xét nghiệm RT-PCR thực hiện miễn phí phần kít (hoá chất) từ nguồn 

tài trợ cho người dân. Sau khi hết nguồn tài trợ thực hiện thu phí theo quy định 

hiện hành. 

 Căn cứ nội dung, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: TU, UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 
 
 

Giàng Thị Dung 
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