
 
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ HẢI HÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1388/TTYT Hải Hà, ngày 24 tháng 6 năm 2022 

Về việc đăng tải thông tin nhu cầu 

mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Đ/c Trưởng ban - Ban biên tập Cổng thông tin thành 

phần và Trang thông tin điện tử Sở Y tế. 

 

Căn cứ Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 129/SYT-KHTC ngày 22/01/2021 của Sở Y tế về việc 

ban hành quy trình thực hiện mua sắm hàng hóa và sửa chữa cơ sở vật chất tại các 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập 

và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT; 

 Trung tâm Y tế huyện Hải Hà kính đề nghị Sở Y tế đăng tải thông tin về 

nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2022 cụ thể như sau: 

Nội dung đăng tải: Theo Thông báo 1387/TTYT gửi kèm. 

Tác giả: Trung tâm Y tế huyện Hải Hà; 

Đề nghị đồng chí đ/c Trưởng ban - Ban biên tập Cổng thông tin thành phần 

và Trang thông tin điện tử Sở Y tế xem xét phê duyệt./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KHNV-TCKT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Mạnh Hùng 
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