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02 tháng ' nárn 2020

V/v Mua test xét nghim nhanh

KInh gCri:
-SOYté
- SO Tâi chInh

Xét d nghj cüa Sâ Y t ti Ti trmnh s 255/TTr-SYT ngây 01/8/2020 v vic
bô trI kinh phI khân cap mua test xét nghim nhanh vi rut SARS-CoV-2 phiic vi cong
tác phông chông djch Covid-19 (sao g&i kern theo),
UBND có kiên nhir sau:
Dng chü tnrcrng mua test xét nghirn nhanh vi r1it SARS-CoV-2 phiic vii
cong tác phông chông djch Covid-19 nht.r dé nghj cüa Sâ Y té ti To trInh so
255/TTr-SYT ngày 01/8/2020 nêu trên.
Giao SO Tài chInh thAm djnh, trmnh UBND tinh xem xét, quyt djnh./.
,
Noi nhln:
- Nhr trén;

TM. UY BAN NHAN DAN
UTICH

- Chi tjch, các PCT UBND tinh;
- Ltxu VT, VX.

ö Van Hirng

UBND TINH QUANG TRJ
SO Y TE
S& .i 537TTr-SYT

CONG HOA XA 1191 CHU NGHiA VflT NAM
Dc 1p -Ty' do - Hnh phñc
Quáng Trj, ngày / tháng 8 nám 2020

TO TR!NH
V vic b tn kinh phi khn cp mua test xét nghim nhanh vi rut SARS-CoV-2
phyc vy cong tác phông, ching dch COVID-19
KInh giri:
- UBND tinh Quãng Trj;
- S& Tài chInh tinh Quãng Trj.
Hin nay, djch COVD-19 dang lay lan nhanh trong cong dông ti các
tinh, thành trén toàn quôc, trên dja bàn tinh hin nay có khoãng gân 20.000
ngithi di ye tr vüng Co djch, nhäm triên khai xét nghim sang 1c trên din rng
cho tat ca ngui tr& ye tü Dà Nng và nhthig ngu&i có yêu to nguyconham
ngãn chan, phát hiên sam, kip thai khoanh vüng, dp djch, Sà Y té dé nghj
UBND tinh, So Tài ChInh bô trI khân cap kinh phi mua test xét nghim nhanh
dê phiic vii cong tác phOng, chông djch COVID-19 nhix sau:
Danvjtinh: dông
So
Nôj
DoWn
So
Giá
Thãnh
TT
dung
v
lu'çng
thanh
tin
tin h
Mua test xét nghim Test
1
15.000
130.000
1.950.000.000
nhanh SARS-CoV-2
2

Các vat tt.r y t kern d
thiic hin xét nghirn
Tng cong

150.000.000
2.100.0000.000

Bang chü: Hai t, mç5t tram triu dóng chán.
SO Y th kInh d nghj UBND tinh, SO Tài chInh xem xét quyt djnh.
No'i n/i cm:
- Nhu trên;
- Lisu: VT, KHTC.
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