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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Công văn số 921/TTrB-P3 ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra 

Bộ Y tế về việc báo cáo số liệu mua sắm và sử dụng sinh phẩm chẩn đoán virus 

SARS-CoV-2. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung sau: 

1. Đối với đơn vị được giao mua sắm:  

Báo cáo số liệu mua sắm/ tiếp nhận, phân bổ, sử dụng sinh phẩm y tế chẩn đoán 

virus SARS-CoV-2 (theo Phụ lục 1 và 2 kèm theo). 

2. Đối với các cơ sở y tế: 

Báo cáo số liệu mua sắm, sử dụng và chi tiết giá dịch vụ các xét nghiệm sử dụng 

bộ Test-kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và xét nghiệm khẳng định 

bằng phương pháp Realtime-PCR (theo Phụ lục 3 kèm theo) 

Kết quả báo cáo gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch Tài chính) bằng văn bản, đồng 

thời gửi bản mềm về địa chỉ email: phamchuongbinh@gmail.com để tổng hợp trước 

ngày 20/10/2021.  

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị tổ chức. chỉ đạo các Phòng, Ban và bộ 

phận có liên quan khẩn trương thực hiện rà soát, tổng hợp và báo cáo theo đúng các 

nội dung và thơi gian nêu trên./. 

 

 

       

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, KHTC. 

(Kèm PL1,2,3) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Trần Quang Hiền 
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