
 

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 báo cáo tình hình mua sắm, 

tài trợ, biếu tặng vật tư, hóa chất, 

sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 

của Công ty cổ phần y tế Đức 

Minh giai đoạn 2020-2021 

An Giang, ngày     tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế 

 

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình mua sắm, tài trợ, 

biếu tặng vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ 

phần y tế Đức Minh giai đoạn 2020-2021 , Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Rà soát, báo cáo tình hình mua sắm, nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, hóa 

chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 có liên quan đến Công ty cổ phần y tế 

Đức Minh giai đoạn 2020-2021 theo Biểu mẫu đính kèm. 

2. Thời gian gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế (phòng Kế hoạch Tài 

chính) trước 15h ngày 09/06/2022 (thứ 5), file mềm gửi về địa chỉ email 

phamchuongbinh@gmail.com để tổng hợp. 

Ghi chú: Đơn vị nào không thực hiện mua sắm, tiếp nhận liên quan  công 

ty trên, đề nghị có văn bản khẳng định phản hồi về Sở Y tế. 

Do tính cấp bách và quan trọng, Sở Y tế đề nghị các Thủ trưởng đơn vị 

khẩn trương tổ chức, chỉ đạo thực hiện và báo cáo theo quy định./. 

  

 

          

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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