
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MAI SƠN 

 

Số:          /UBND - TCKH 
Về  việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, 

hoá chất, sinh phẩm y tế 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                           

Mai Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban cơ quan đơn vị; 

- Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn; 

- Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3189/UBND-TH ngày 28/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về việc đảm bảo điều kiện, kinh phí phòng, chống dịch 

Covid-19; Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, hoá 

chất, sinh phẩm y tế, cụ thể như sau: 

1. Các đơn vị có nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc 

thiết yếu theo danh mục tại Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ 

Y tế (các đơn vị tham khảo giá tại địa chỉ https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn 

và  https://dmec.moh.gov.vn), lập dự toán gửi Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn 

tổng hợp xin ý kiến Sở Y tế về danh mục, định mức. Thời gian trước ngày 

15/10/2021. 

2. Sau khi có ý kiến của Sở Y tế về nội dung mua sắm trang thiết bị, vật tư, 

hoá chất, sinh phẩm y tế, Trung tâm Y tế huyện lập dự toán nhu cầu kinh phí gửi 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trên đây là một số nội dung về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, hoá 

chất, sinh phẩm y tế ; điểm điều trị Covid-19. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các 

đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Lãnh đạo UBND huyện;        
- Lưu: VT, TCKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 
 

Hoàng Thị Hồng 
 

https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
https://dmec.moh.gov.vn/
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