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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng     năm 2021 

 

                              Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

           

Thực hiện các Công văn số 3740/BYT-TB-CT ngày 06/5/2021; Công văn số 

4384/BYT-TB-CT ngày 28/5/2021; Công văn số 5288/BYT-TB-CT ngày 02/7/2021 

Bộ Y tế về việc 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, Sở Y 

tế thông báo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Chi tiết danh mục sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm 

vi rút SARS-CoV-2 và giá bán của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu sinh phẩm/trang 

thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trong danh sách được 

đính kèm theo công văn này.  

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truy cập, cập nhật thông tin kịp thời, chủ 

động liên hệ (nếu có nhu cầu) với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu sinh phẩm/trang thiết 

bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trong danh sách được đăng 

tải để đảm bảo đủ sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút 

SARS-CoV-2 phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở.  

Sở Y tế thông báo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                
     - Như trên; 

     - Website Sở Y tế; 
     - Lưu VT, NVD. 
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