
Phụ lục

STT 

Phân 

nhóm 

theo TT 

14/2020/T

T-BYT

Phân nhóm 

theo TT 

14/2020/TT-

BYT theo 

báo giá

Tên hàng hóa

Tên thương mại/tên 

thường dùng/ tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật, đóng gói

Cơ sở sản 

xuất, Nước 

sản xuất

 

GPNK/G

PLH 

Đơn vị 

tính
 Số lượng  

 Đơn giá    

(đã có 

VAT) 

(VND) 

Ghi chú

1 6
Môi trường vận 

chuyển vi rút

Ống đã tiệt trùng, có chứa 3ml 

môi trường bảo quản vi rút 

(VTM). Bảo quản ở điều kiện 

thường, hạn sử dụng  ≥ 10 

tháng kể từ ngày sản xuất

Ống              1 

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG

Vật tư lấy mẫu và môi trường vận chuyển bệnh phẩm SARS-CoV-2 
phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 

( Kèm theo Thông báo số        /TB-TTYT ngày     /     /2021 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn)

tháng kể từ ngày sản xuất

2 6
Que thu mẫu tỵ 

hầu

Cán nhựa mềm có khấc bẻ, 

que có đầu là sợi tổng hợp, 

tiệt trùng từng cái,

Que              1 

3 6
Que thu mẫu hầu 

họng

Cán nhựa cứng có khấc bẻ, 

que có đầu là sợi tổng hợp, 

tiệt trùng từng cái

Que              1 

Danh mục gồm: 03 khoản
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