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     Kính gửi:  

          - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;  

- Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2539/KH-SYT ngày 23/10/2021 của Sở Y tế tỉnh An 

Giang về Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh An Giang năm 

2021-2022. 

Theo đề nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại Tờ trình số 2001TTr-

KSBT ngày 26/10/2021 về việc in biểu mẫu phục vụ tiêm ngừa COVID-19 tỉnh An 

Giang. Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang đã triển khai tiếp 

nhận và khẩn trương phân phối vắc xin, bơm kim, các biểu mẫu phục vụ công tác 

tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 

phố để triển khai tiêm ngừa COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.  

Nhằm kịp thời cung ứng các biểu mẫu, vật tư y tế phục vụ chiến dịch tiêm 

ngừa COVID-19 tỉnh An Giang năm 2021-2022 tại các địa phương theo Kế hoạch 

số 2539/KH-SYT ngày 23/10/2021. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Đối với bơm kim tiêm và hộp an toàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tiếp 

nhận từ Trung ương và phân phối về các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

sử dụng. Tuy nhiên, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố cần phải chủ 

động triển khai mua vật tư y tế, bơm kim tiêm, hộp an toàn phục vụ công tác tiêm 

ngừa khi Trung ương chưa cung ứng kịp thời. 

 2. Đối với các biểu mẫu phục vụ chiến dịch tiêm ngừa COVID-19, các Trung 

tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai in ấn biều mẫu đáp ứng nhu 

cầu thực thế tại mỗi địa phương. (Ước tính nhu cầu biểu mẫu chi tiết theo phụ lục 

đính kèm). 

 3. Quy trình mua sắm thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị 

định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Thông tư 58/2016/TT-BTC 

ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính các quy định của pháp luật có liên quan; Thanh, 

quyết toán kinh phí mua sắm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.  
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Sau khi hoàn tất việc in ấn và mua sắm vật tư y tế, bơm kim tiêm, hộp an 

toàn phục vụ công tác tiêm ngừa, các đơn vị tổng hợp chứng từ thanh, quyết toán 

gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế để được hướng dẫn kịp thời.  

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc;  

- Lưu:VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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