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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 9 năm 2021

V/v cập nhật danh sách sinh
phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán
invitro xét nghiệm SARS-CoV-2
(cập nhật lần 8, lần 9)

HỎA TỐC

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 7829/BYT-TB-CT ngày 20/9/2021 và Văn bản số
7878/BYT-TB-CT ngày 21/9/2021 của Bộ Y tế v/v danh sách các sinh phẩm/
trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp
số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu, khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị
cung ứng công bố (cập nhật lần 8 và lần 9);
Sở Y tế thông báo danh sách các sinh phẩm/ trang thiết bị y tế chẩn đoán
in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cập nhật lần 8 để tiếp
tục triển khai các nội dung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể
như sau:
1. UBND các huyện, thành phố, các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên
địa bàn tỉnh nghiên cứu, chủ động liên hệ, lập kế hoạch mua sắm phục vụ nhu
cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và
UBND tỉnh, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
Trường hợp các mặt hàng sinh phẩm có thay đổi điều chỉnh giảm giá, các
đơn vị phải tiến hành thương thảo với nhà thầu về khả năng giảm giá đối với các
lô hàng đã mua sắm theo giá trước thời điểm ban hành văn bản cập nhật của Bộ
Y tế.
2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
nắm bắt thông tin, cung cấp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh
nghiệp trong khu công nghiệp chủ động liên hệ, tìm đối tác cung ứng test nhanh
kháng nguyên SARS-CoV-2 để sẵn sàng triển khai phương án theo chỉ đạo của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh (nếu có).
Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Tài chính (để ph/h);
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Các phòng CM của Sở Y tế;
- Đăng Cổng Thông tin SYT;
- Lưu: VT, NVYD.
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