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SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SYT Bình Định, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế  

loại B, C, D trên địa bàn tỉnh Bình Định  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định trong giai đoạn 

mới. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị người dân tự mua test và xét nghiệm bằng test 

nhanh kháng nguyên vi rút SARS-Cov-2 tại nhà đúng theo hướng dẫn của Sở Y tế 

để theo dõi sức khỏe bản thân. 

 Sở Y tế Bình Định thông báo Danh sách các cơ sở đủ điều kiện kinh 

doanh trang thiết bị y tế loại B, C, D trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong đó có 

chức năng mua bán test nhanh xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 (Phụ 

lục 1 chi tiết đính kèm) và Danh sách các test nhanh xét nghiệm kháng nguyên 

vi rút SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu 
(Phụ lục 2 chi tiết đính kèm) để tạo điều kiện cho người dân xem xét, lựa chọn, 

liên hệ và mua test đúng theo quy định. 

 Trong quá trình mua test nhanh nói trên, nếu có vướng mắc, xin vui lòng 

liên hệ Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược), điện thoại: 02563.792836 hoặc DS. 

Châu Văn Sơn, điện thoại: 0903547715 hoặc DS. Nguyễn Anh Khoa, điện thoại: 

0397243434 để được xem xét, hướng dẫn. 

 Sở Y tế kính thông báo./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;               (phối 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;     hợp) 

- Báo Bình Định;                                      

- Đài PT - Truyền hình Bình Định; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Trần Văn Trương 
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