
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /SYT-KHTC 

V/v tăng cường kiểm tra việc 

mua sắm hàng hóa y tế phục 

vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 

An Giang, ngày     tháng      năm 2021 

 

 

 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

5420/VPUBND-KTTH ngày 11 tháng 10 năm 2021 về việc tăng cường kiểm tra việc 

mua sắm hàng hóa y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có tổ chức mua sắm hàng hóa y tế phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

Rà soát, tổng hợp báo cáo việc thực hiện mua sắm hàng hóa y tế phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2020, 2021 (đặc biệt lưu ý đến các gói thầu 

mua sắm hàng hóa y tế theo hình thức chỉ định thầu, các gói thầu mua sắm Test Kit xét 

nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR) 

Nội dung báo cáo bao gồm: 

- Phần thuyết minh: nêu rõ cơ sở pháp lý, tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh 

trong thời điểm tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch mua sắm, đề xuất 

phương hướng, giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực 

hiện. 

- Phần chi tiết các gói thầu: báo cáo theo biểu mẫu đính kèm 

Báo cáo gửi qua Văn phòng điện tử VNPT iOffice của Sở Y tế trước ngày 25 

tháng 10 năm 2021, đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ Email: 

hongnam1978@gmail.com và phamchuongbinh@gmail.com để tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Sở Y tế rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 

Kính gửi  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  

mailto:hongnam1978@gmail.com
mailto:phamchuongbinh@gmail.com
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