
UBND TỈNH AN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:            /SYT-KHTC  An Giang, ngày         tháng  10  năm 2021 

V/v báo cáo việc mua sắm, quản 

lý, sử dụng hàng hóa y tế phục 

vụ phòng, chống dịch COVID-19 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

                                     

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 1091/UBND-KTTH ngày 

04 tháng 10 năm 2021 về việc báo cáo việc mua sắm, quản lý, sử dụng hàng hóa y tế 

phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị báo cáo các nội dung như sau: 

1. Lập kế hoạch mua sắm hàng hóa y tế phục vụ trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; 

Vật tư phương tiện trang thiết bị tại chỗ; Hậu cần tại chỗ” tại Công văn số 

4840/VPUBND-KTTH ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh. 

2.  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế báo cáo tình hình mua sắm, phân bổ, quản lý, 

sử dụng vật tư, phương tiện bảo hộ thiết yếu cá nhân, sinh phẩm xét nghiệm 

COVID-19 (bao gồm test nhanh và sinh phẩm xét nghiệm trên máy PCR) do đơn vị 

tự thực hiện mua sắm “kèm theo quyết định mua sắm” và Sở Y tế phân bổ (theo phụ 

lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 đính kèm) và đánh giá nhận xét, kiến nghị bằng văn bản.  

3.  Đối với Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình tiếp nhận, 

phân bổ các loại vật tư, phương tiện bảo hộ thiết yếu cá nhân, test nhanh sinh phẩm 

nêu trên do Sở y tế phân bổ không báo cáo tình hình mua sắm (theo phụ lục 4, 5, 6 

đính kèm). 

4. Báo cáo nhu cầu sử dụng hàng hóa y tế phục vụ trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 cho đến cuối năm, đề xuất cụ thể hàng hóa y tế Sở Y tế hỗ 

trợ và địa phương cấp mua sắm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Các đơn vị thực hiện việc quản lý và sử dụng hàng hóa y tế phục vụ trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, 

nghiêm ngặt để tránh gây lãng phí thất thoát. 

 Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Phòng Kế hoạch Tài chính - 

Sở Y tế đến ngày 07/10/2021 và đồng thời gửi kèm file mềm về email: 

trangnguyen6936@gmail.com để tổng hợp. Đồng thời, Công văn này thay thế cho 

mailto:trangnguyen6936@gmail.com


Công văn số 3135/SYT-KHTC, ngày 01/10/2021 của Sở Y tế về việc báo cáo tình 

hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng hàng hóa y tế phục vụ trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 do Sở Y tế phân bổ. 

 Do tính chất công việc quan trọng, đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các 

phòng, ban phụ trách thực hiện báo cáo đúng theo nội dung và thời gian theo yêu 

cầu. Nếu qua thời gian nêu trên đơn vị nào chưa gửi báo cáo xem như không có nhu 

cầu và Sở Y tế không tiếp tục phân bổ cho đơn vị đó.  

 Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để thực hiện báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

(đính kèm phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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