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SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

TRUNG TÂM 

 KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /KH-KSBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Bắc Kạn, ngày        tháng      năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH  

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2019 

 

Năm 2018, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

đã đạt được kết quả quan trọng, các bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát, 

giám sát, quản lý và xử lý kịp thời, không có vụ dịch lớn xảy ra. Một số bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm như cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, cúm A/H5N6, 

MERS-CoV, bệnh do vi rút Zika,… không xảy ra. Cùng với cả nước, tiếp tục 

duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, các bệnh có vắc 

xin dự phòng thuộc chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia (Lao, Bạch hầu, 

Ho gà, Sởi, Viêm não Nhật Bản, Viêm gan B, Hib,…). 

Trong năm 2018, toàn tỉnh ghi nhận 7 ca mắc bệnh Sốt xuất huyết tất cả 

đều là ca bệnh ngoại lai, giảm 54 trường hợp so với  năm 2017 (năm 2017 có 61 

trường hợp mắc); 01 trường hợp bệnh dại tử vong tại Thành Phố Bắc Kạn do 

nghi chó dại cắn nhưng không được đi tiêm phòng; Có 171 ca mắc bệnh Tay 

chân miệng giảm 186 ca so với năm 2017(357ca); Có 207 trường hợp mắc thủy 

đậu, không có ca bệnh nặng, không có tử vong; 01 ca bệnh Liên cầu lợn ở 

người; 01 ca Ho gà; Quai bị có 115  ca mắc (năm 2017 mắc 351 ca); 5.191 ca 

bệnh cúm(năm 2007 mắc 11.123 ca). 

Thực hiện kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2019. 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-SYT, ngày 11/01/2019 của Sở Y tế Bắc 

Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác y tế năm 2019; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch hoạt động chương 

trình phòng, chống dịch bệnh  truyền nhiễm năm 2019 như sau: 

1. Mục tiêu  

Chủ động phòng ngừa sớm không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

Phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên, tổ chức bao vây và dập dịch kịp thời không để 

dịch lây lan rộng trên địa bàn.  

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, trang thiết bị và kỹ thuật, sẵn 

sàng ứng phó, đáp ứng nhanh khi có dịch xảy ra. 

2. Chỉ tiêu  

- 100% các ổ dịch được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. 

- 100% các ổ dịch được chẩn đoán bằng xét nghiệm. 
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- 100% các vụ dịch được khoanh vùng xử lý đúng hướng dẫn. 

- 100% bệnh, dịch mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả. 

- 100% các bệnh truyền nhiễm phải báo cáo từng trường hợp bệnh theo 

quy định được cập nhật trên hệ thống phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm. 

- 100% bệnh nhân nghèo bị phơi nhiễm với bệnh dại được tiêm vắc xin 

phòng bệnh dại miễn phí. 

- 100% cán bộ Đội cơ động phòng chống dịch được cập nhật chuyên môn 

và các văn bản mới liên quan đến phòng, chống dịch. 

3. Các hoạt động 

3.1. Chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống dịch của năm và kế hoạch 

chi tiết cho từng vụ dịch nguy hiểm (khi cần thiết). 

- Phát hiện sớm, đáp ứng nhanh các dịch xuất hiện trên địa bàn, không để 

dịch lan rộng. Thực hiện đúng quy trình quản lý, giám sát dịch 

- Kịp thời chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện các hoạt động phòng chống 

dịch theo mùa và trong các thời điểm nguy cơ cao, như tết nguyên đán, mùa lễ 

hội,.... Phối hợp tốt giữa hệ điều trị và dự phòng trong công tác giám sát và báo 

cáo bệnh truyền nhiễm. 

3.2. Truyền thông 

- Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm bằng nhiều 

hình thức phù hợp. 

- Triển khai hoạt động tuyên truyền nhân ngày thế giới phòng chống bệnh 

dại phù hợp với đặc thù địa phương. 

- Truyền thông lồng ghép các chương trình y tế khác. Truyền thông trực 

tiếp, tại vùng nguy cơ và khi xảy ra dịch. ' 

3.3. Chống dịch  

Thực hiện chống dịch khẩn cấp trong 24 giờ đối với tất cả các bệnh dịch 

theo quy định, đặc biệt chú ý đối với dịch tái nổi, mới nổi, bệnh viêm đường hô 

hấp cấp nguy hiểm và các bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân. 

3.4. Giám sát các hoạt động phòng, chống dịch và hỗ trợ chuyên môn 

- Giám sát triển khai sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý dịch bệnh; 

đồng bộ, thường xuyên báo cáo và quản lý số liệu các ca bệnh tại các huyện, 

thành phố; 

- Giám sát hỗ trợ hoạt động, sử dụng số liệu để phân tích đánh giá nguy 

cơ hàng năm. Giám sát các bệnh truyền nhiễm, điểm nguy cơ xảy ra dịch, các ổ 

dịch cũ. 

- Giám sát điều tra xác minh bệnh truyền nhiễm. Giám sát công tác lấy 

mẫu, xét nghiệm phòng chống dịch tuyến huyện/thành phố. 
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- Giám sát tại cộng đồng và tại cơ sở khám chữa bệnh. Giám sát cập nhật 

dữ liệu cảnh báo nguy cơ dịch: biểu đồ theo tình hình các bệnh truyền nhiễm, tỷ 

lệ tiêm chủng. 

3.5. Lấy mẫu, xét nghiệm chẩn đoán phát hiện sớm nguyên nhân gây 

bệnh dịch 

Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bằng kỹ thuật cao để chẩn đoán sớm các 

ca bệnh nghi xuất hiện ổ dịch mới, ca bệnh nghi bệnh truyền nhiễm nhóm A, 

bệnh mới nổi, tái nổi, các bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân và một sổ bệnh gây dịch 

khác theo văn bản Hướng dẫn giám sát của Bộ Y tế.  

3.6. Vật tư hóa chất, thiết bị máy 

Chuẩn bị đầy đủ về hóa chất, vật tư, thuốc và trang thiết bị, phòng chống 

dịch sẵn sàng ứng phó và xử lý nhanh ổ dịch. 

Bảo dưỡng, vận hành máy phun hóa chất định kỳ ít nhất 1tháng/1lần. 

3.7. Thông tin, báo cáo dịch theo quy định của Bộ Y tế 

- Thực hiện đầy đủ qui chế thông tin, báo cáo, bảo đảm thông tin 2 chiều; 

Thực hiện tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo tháng kịp thời, đầy đủ đúng quy định. 

- Quản lý hồ sơ, dữ liệu về tình hình dịch: số liệu chi tiết các đợt dịch (kể 

cả biện pháp và hiệu quả can thiệp), phân tích, dự báo, đánh giá nguy cơ tình 

hình dịch, báo cáo hàng năm. 

4. Nội dung hoạt động:  (Phụ lục 01 ) 

5. Kinh phí: Kinh phí sự nghiệp Y tế không thường xuyên  

Tổng số kinh phí: 81.000.000 đồng  

Bằng chữ: Tám mươi một triệu đồng. 

(Phụ lục 02 chi tiết kèm theo). 

6. Tổ chức thực hiện:  

6.1. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

- Lập kế hoạch tham mưu các hoạt động phòng chống dịch  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết  triển khai chống dịch cho từng vụ dịch (khi 

có dịch). 

- Phát hiện sớm, đáp ứng nhanh các dịch xuất hiện trên địa bàn, không để 

dịch lan rộng. Thực hiện đúng quy trình quản lý, giám sát dịch 

- Chủ động theo dõi tổng hợp thống kê các ca bệnh, nhận định nguy cơ 

dịch sau tiếp nhận thông tin từ cơ sở bằng văn bản, thư điện tử, điện thoại. 

- Bảo đảm hệ thống thu thập số liệu tại các cơ sở khám chữa bệnh, giám 

sát, thông tin khai báo, báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm của các cơ sở 

khám, chữa bệnh được thuận lợi, đầy đủ và kịp thời. 
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6.2. Đội cơ động phòng chống dịch, thảm họa thiên tai và tổ quản lý, 

vận hành, bảo dưỡng máy phun . 

- Đội thường trực phòng chống dịch nhận thông báo, báo cáo khoa phòng 

chống bệnh truyền nhiễm diễn biến trong ca thường trực.  

- Tập hợp nhanh đáp ứng sẵn sàng, chủ động, kịp thời nhất đến vùng có 

dịch triển khai các bước theo hướng dẫn chỉ đạo. 

-  Đảm bảo sẵn sàng máy móc, phương tiện vận chuyển phục vụ chống dịch 

6.3. Khoa Xét nghiệm-chẩn đoán hình ảnh-phục hồi chức năng 

- Bố trí nguồn lực cán bộ chuyên môn, kỹ thuật xét nghiệm bệnh phẩm. 

- Chuẩn bị cơ số vật tư, hóa chất, môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm. 

6.4. Phòng khám đa khoa 

- Chuẩn bị cử cán bộ hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân. 

- Chuẩn bị cơ sở đáp ứng thu dung cấp cứu người bệnh, điều trị.  

6.5. Khoa Dược- Vật tư y tế 

Căn cứ dự trù vật tư, hóa chất, trang thiết bị ... đã được phê duyệt, hoàn 

thành thủ tục mua sắm, cung ứng đầy đủ, kịp thời cho công tác phòng, chống 

dịch trên địa bàn. 

6.6. Các Phòng chức năng 

Phối hợp với Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm triển khai các hoạt 

động phòng, chống dịch trên địa bàn tùy theo từng tình huống cụ thể 

- Phòng Tài chính- Kế toán : Đảm bảo  kinh phí cho hoạt động phòng 

chống dịch 

- Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ:  Phối hợp các khoa chuyên môn tổ chức 

triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch,  tham mưu Ban giám đốc thực hiện các 

giải pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất. 

- Phòng Tổ chức-Hành chính: Phân công nhiệm vụ bố trí đảm bảo nhân 

lực, vật lực, tổ chức nhịp nhàng, huy động quân số người phối hợp.  

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch năm 2019, đề nghị các khoa 

phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện . 

 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Sở Y tế; 

- Ban giám đốc; 

- Các khoa, phòng (Ph/h); 

Gửi bản giấy: 

- Phòng KH-NV; 

- Phòng TC-KT; 

- Lưu: VT, khoa PCBTN. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Tiến Tôn 
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Phụ lục 01 

Nội dung kế hoạch thực hiện năm 2019 

(Kèm theo kế hoạch số                 /KH-KSBT, ngày      tháng     năm 2019 của TTKSBT) 

TT Nội dung công việc 

Thời gian thực hiện 
Người thực 

hiện 

Người  phối 

hợp 

 
Dự kiến kết quả 

Bắt đầu (1) Kết thúc (2) 

I Chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn 

1.  

Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai 

các hoạt động hoạt động phòng chống 

dịch trình Lãnh đạo phê duyệt 

 
20/01 

 
BS Thắng 

BS Chuyền; 

Phòng KHNV 

 Hoàn thành kế hoạch chỉ 

đạo các hoạt động PCD 

 

2.  
Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng 

vụ dịch (nếu có). 
  BS Thắng BS Chuyền 

Khi có dịch xây dựng kế 

hoạch cụ thể cho từng vụ 

dịch phù hợp 

3.  
Ban hành các văn bản chỉ đạo phòng, 

chống dịch trên địa bàn  
01/01 30/12 

BS Chuyền, 

BS Thắng 
BGĐ 

Các đơn vị TTYT huyện 

thị, TYT xã xây dựng kế 

hoạch PCD 

4.  

Giám sát, phát hiện sớm các trường 

hợp bệnh, tham mưu triển khai các 

hoạt động kịp thời 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

BS Chuyền, 

BS Thắng 

CB TTYT các 

huyện TP, CB 

TYT xã. 

Khi có BTN gây dịch xuất 

hiện trên địa bàn , các tuyến 

nhận được thông tin sớm, 

phối hợp, xử trí kịp thời 

5.  
Đáp ứng nhanh các tình huống khi 

xảy ra vụ dịch trên địa bàn 
Khi có dịch Khi hết dịch 

Khoa PCBTN 

Đội cơ động 

PCD 

CB TTYT các 

huyện,TP, 

xã/phường. 

100% các vụ dịch xảy ra 

được giám sát theo quy 

định 

6.  
Phản hồi thông tin đối với các tuyến 

kịp thời. 
01/01 30/12 Khoa Pc  BTN Phòng KH -NV 

Các báo cáo được thực 

hiện, chính xác và phản hồi 

với tuyến dưới kịp thời.  

II Hoạt động giám sát      

1 

Giám sát chỉ đạo tuyến về xét nghiệm, 

giám sát công tác xét nghiệm phòng 

chống dịch tuyến huyện 

Hàng  tháng  
Cán bộ Khoa 

Pc  BTN; XN 
 

Phát hiện, hỗ trợ hoạt động 

xét nghiệm phòng chống 

dịch tuyến huyện 

2 
Giám sát, điều tra, xác minh dịch; 

tham gia chống dịch 
Khi có dịch  Khoa PCBTN Khoa XN 

Điều tra, xác minh loại 

bệnh, dịch bệnh, ổ dịch… 
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III Thực hiện sử dụng phần mềm giám sát BTN trong báo cáo  

1 

- Tỉnh báo cáo bằng phần mềm về báo 

cáo tuần, báo cáo tháng... 

- Tuyến huyện thực hiện báo cáo bằng 

phần mềm về báo cáo tuần, tháng, ca 

bệnh... 

- Tuyến xã thực hiện báo cáo bằng 

phần mềm về báo cáo tuần, tháng, ca 

bệnh... 

Thường kỳ  Bs Thắng 

 

BS Chuyền 

 

100% các huyện thành phố, 

xã phường, thực hiện báo 

cáo theo TT 54/2015 trên 

hệ thống phần mềm bệnh 

truyền nhiễm 

2 
Giám sát hỗ trợ các đơn vị sử dụng  

hệ thống 1-2 lần/ năm 

Tháng 7, 

tháng 8 
30/8 Bs Thắng 

BS Chuyền 

Bs Thắng 

100% các huỵện sử dụng 

được báo cáo đúng thời 

gian và đảm bảo chính xác. 

V Báo cáo  PCD cập nhật có bản đồ 

1 
Bản đồ theo dõi dịch thường xuyên 

cập nhật hàng tháng 
01/01 30/12 Bs Thắng 

8 huyện thành 

phố 

Vẽ biểu đồ các BTN 

theotháng 

2 

Thu thập thông tin có hệ thống, phân 

tích tình hình, chiều hướng của dịch 

bệnh  

  Khoa KSBTN  

Phân tích tình hình mắc 

BTN theo tháng 

3 
Báo cáo, thông tin dịch theo quy định 

của Bộ Y tế 
  Bs Thắng BS Chuyền 

- Thực hiện tổng hợp BC 

tuần, báo cáo tháng đầy đủ 

kịp thời  

4 
Phát hiện sớm, được điều tra, xử lý, 

khống chế dịch kịp thời 
Khi có dịch  

Đội cơ động 

PCD 

Trung tâm Y tế 

các huyện, TP 

nơi xảy ra dịch 

- 100% các vụ dịch được 

điều tra, xử lý đúng quy 

trình 

- Xử lý kịp thời, hạn chế tối 

đa tử vong 

IV Dự trù trang thiết bị và hoá chất, vật tư cần thiết  

1 
Mua vật tư cần thiết cho đội cơ động 

phòng chống dịch 

Tuân1 tháng 

5 

Tuần 1 

tháng 6 
Bs Thắng 

Phòng KH-NV 

Phòng TC-KT 

Đủ cơ số vật tư , hóa chất, 

thuốc thiết yếu cho đội cơ 

động PCD 

2 
Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên máy 

phun PCD 

Tuần 4 hàng 

tháng 

Tuần 4 hàng 

tháng 
Bs Thắng 

Tổ quản lý máy 

phun 

100 % máy phun PCD được 

duy tu, bảo dưỡng thường 

xuyên 
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3 Vận hành,khởi động, máy phun PCD 
Tuần 4 hàng 

tháng 

Tuần 4 hàng 

tháng 
Bs Thắng 

Tổ quản lý máy 

phun 

100% máy phun PCD đảm 

bảo vận hành tốt trong bất 

cứ thời gian nào 

V Thông tin báo cáo 

1 Thực hiện báo theo TT 54/2015   Bs Thắng 
8 huyện thành 

phố, xã phường. 

Các báo cáo được kết xuất 

từ phần mềm hệ thống giám 

sát bệnh truyền nhiễm đảm 

bảo đúng thời gian, tính 

chính xác 

1.1 Báo cáo tuần   
Thứ 4 hàng 

tuần 
Bs Thắng 

Trung tâm y tế 

huyện, TP, xã 

phường 

Các báo cáo được thực hiện 

đầy đủ theo quy định đúng 

thời gian 

1.2 Báo cáo tháng Hàng tháng 
10 hàng 

tháng 
Bs Thắng 

TTYT tế  

huyện, TP, xã 

phường. 

 Các báo cáo được thực 

hiện đầy đủ theo quy định 

đúng thời gian 

2 
Báo cáo năm, các vụ dịch, báo cáo 

đánh giá nguy cơ. 
01/01 30/12 Bs Thắng BS Chuyền 

Các báo cáo được thực hiện 

đầy đủ theo quy định đúng 

thời gian 
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PHỤ LỤC 02: 

Dự toán kinh phí chương trình phòng chống dịch năm 2019 

(Kèm theo kế hoạch số:         /KH-KSBT, ngày      tháng     năm 2019 của TTKSBT ) 

 

1. Tổng nhu cầu kinh phí 

TT Nội dung hoạt động 
Kinh phí 

Tuyến tỉnh  Tuyến huyện Cộng 

1 Phụ cấp công tác phí, xăng xe giám sát tại cơ sở 20.000.000 
 

20.000.000 

2 Mua vật tư bổ sung   20.000.000 
 

20.000.000 

3 Lấy mẫu và vận chuyển mẫu 10.000.000 11.000.000 21.000.000 

4 Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng máy phun, nhiên liệu 20.000.000  20.000.000 

  Tổng cộng 70.000.000 11.000.000 81.000.000 

Bằng chữ: Tám mươi một triệu đồng. 

2. Phân bổ kinh phí cho các đơn vị                                                       

TT Nội dung hoạt động 
Đơn vị thực hiện 

Cộng 
Ba Bể Bạch Thông Chợ Đồn Chợ Mới Na Rì Ngân Sơn Pác Nặm TP BK 

2 Chi phí lấy mẫu và vận chuyển 

mẫu 
1.500 1.000 1.250 1.250 2.000 1.500 2.000 500 11.000 

Tổng cộng 1.500 1.000 1.250 1.250 2.000 1.500 2.000 500 11.000 

 Khi có dịch bệnh lớn xảy ra  trên cơ sở đề xuất đơn vị sẽ trình Sở Y tế, UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí chống dịch theo 

quy định. 
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3. Mua hóa chất phục vụ  phòng chống dịch 

TT Tên hóa chất 
Quy cách 

đóng gói 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

dự toán 
Thành tiền 

1 Kligler agar Hộp 500g P.a Đông khô, sạch Merck Hộp 1 6.297.000 6.297.000 

2 LDC Hộp 500g P.a Đông khô, sạch Ý Hộp 1 3.419.000 3.419.000 

3 TSA agar Hộp 500g P.a Đông khô, sạch Merck Hộp 1 2.797.600 2.797.600 

4 
Môi trường vận chuyển vi rut 

đường hô hấp 
Ống P.a Việt Nam Ống 40 65 000 2.600.000 

5 
Môi trường vận chuyển vi rút 

đường ruột 
Ống P.a Việt Nam Ống 30 50 000 1.500.000 

  Cộng             16.613.600 

4. Mua vật tư  phục vụ  phòng chống dịch 

TT Tên vật tư y tế 
Quy cách 

đóng gói 
Thông số kỹ thuật Hãng,  Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

dự toán 
Thành tiền 

1 
Túi Polyme có khóa (đựng bệnh 

phẩm) 
Kg 

Túi zip trong, kích thước 

15*22, có khóa 
Việt Nam Kg 1 160.000 160.000 

2 Bình phịt phun sương Túi 1 cái 

Bình phun sương 2lit 

Dudaco, bec phun bằng 

đồng 

Việt Nam Cái 2 90.000 180.000 

3 Ăng cấy Inox Túi 1 cái 
 

Việt Nam cái 5       44.955    224.775 

4 Đèn cồn Túi 1 cái Bằng thủy tinh có bấc Việt Nam Cái 
1       41.958    41.958 

5 Ống cắm panh Inox Túi 01 cái Thép không rỉ Việt Nam Cái 
1       44.456    44.456 

6 
Panh thẳng CM + KM 16cm đến 

20 cm 
Túi 1 cái Chất liệu Inox, dài 20cm 

Prime tech - 

Pakistan 
Cái 2       44.955    89.910 

7 Khay quả đậu Inox Túi 1 cái INOX 402 Việt Nam Cái 2       44.955    89.910 

8 
Túi đựng rác thải Y tế màu xanh 

+ màu vàng+ màu đen 
Túi 

chất liêu PE, các cỡ 

44x56; 55x65;35x65  
Việt Nam Kg 3 90.000 270.000 

9 Khay INOX loại to 
 

INOX 402 loại 30x40 cm BA - Việt Nam Cái 2       59.940    119.880 

10 Hộp đựng bông côn INOX 
 

INOX 402 fi 10 BA - Việt Nam Cái 2       19.980    39.960 
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TT Tên vật tư y tế 
Quy cách 

đóng gói 
Thông số kỹ thuật Hãng,  Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

dự toán 
Thành tiền 

12 Giá đựng ống nghiệm 
 

thanh inox loại 50 lỗ phi 18 Việt Nam Cái 2       99.900    199.800 

13 Ống Eppendorf 1.5ml 
Túi 500 

cái 
Nhựa PE loại 1.5ml Nantong - T Quốc Túi 2       94.905    189.810 

14 Giấy thâm (lau cuvet) 10Gói/Túi Giấy Watersilk Việt Nam Cái 30         8.991    269.730 

15 Ống nghiệm nhựa có nút 
250 

cái/túi 

Nhựa PP - nắp đỏ, kích 

thước 13 x 75mm 

Đức Minh - Việt 

Nam 
Cái 250            514    128.621 

17 Lam kính đầu mờ 72 cái/hộp 

Lam kính thường, dạng 

kính mỏng trong suốt kích 

thước 2.5cm x 6cm. 

Sainty - Trung 

Quốc 
Hộp 3       18.981    56.943 

18 Lam kính không có đầu mờ 
Hộp x 72 

lame 

Lam kính mài đầu, 2 đầu 

được làm mờ đi, dạng 

kính mỏng trong suốt kích 

thước 2.5cm x 6cm. 

Sainty - Trung 

Quốc 
Hộp 3       15.984    47.952 

19 
Ống đựng mẫu phân (có thìa, có 

nắp) 

Hộp 100 

cái 

Nhựa PS ( nhựa trung tinh, 

tinh khiết 100%), trắng 

trong, nắp màu vàng. 

HTM - Việt Nam Cái 100 7.500 750.000 

20 Bơm tiêm 5 ml 
Hộp 100 

cái  
Vinahankook -VN Cái 100 810 81.000 

21 Cồn 96 độ 
Chai 

500ml 
đóng chai 500ml Thuận Phát - VN Lít 5 29.000 145.000 

22 Bông y tế Túi 1kg Bông thấm nước Bảo Thạch - VN Kg 1 217.500 217.500 

23 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm Túi 5 cái cán nhựa Việt Nam Túi 20 3.500 70.000 

 
Cộng        3.417.205 
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