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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /SYT-NVY             Quảng Bình, ngày      tháng 4 năm 2020 
Vv báo cáo mua sắm hệ thống máy 

Realtime - PCR phục vụ công tác 

xét nghiệm SARS-CoV-2. 

   

 

    Kính gửi:  

 - Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Vừa qua, có một số thông tin liên quan đến việc mua sắm hệ thống xét 

nghiệm Realtime - PCR tại một số địa phương, Sở Y tế xin báo cáo việc mua sắm 

hệ thống xét nghiệm này tại Quảng Bình như sau: 

1. Trước nhu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn 

Vingroup, thông qua Bộ Y tế, tài trợ cho tỉnh Quảng Bình 01 máy Realtime - PCR 

và 05 bộ Kit xét nghiệm nCoV (đủ sử dụng cho 120 mẫu xét nghiệm). Sự tài trợ 

của Tập đoàn Vingroup là rất cần thiết và có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Máy Realtime 

- PCR được tài trợ nhãn hiệu WizDxTM F-150, hãng sản xuất Wizbiosolutions - 

Hàn Quốc, là loại máy di động nhỏ, công suất thấp (khoảng 3 mẫu/40 phút); máy 

sử dụng hóa chất đóng (chỉ chạy trên hóa chất do hãng sản xuất), theo thông tin 

trên Website của hãng sản xuất và tìm hiểu trên thị trường, thì hãng 

Wizbiosolutions chưa có nhà phân phối hóa chất, sinh phẩm tại Việt Nam; nên 

sau khi sử dụng hết các bộ Kit được tài trợ, không có nguồn cung cấp bộ Kit xét 

nghiệm để tiếp tục sử dụng máy được tài trợ. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19), yêu cầu 

thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả những người cách ly tập trung 

tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh (thời điểm ngày 31/3/2020 là 2.232 

người), với 2 lần xét nghiệm/người, thì máy Realtime - PCR do Tập đoàn 

Vingroup tài trợ không thể đáp ứng nhu cầu xét nghiệm; do đó, việc mua sắm  hệ 

thống Realtime - PCR công suất lớn hơn, sử dụng được các loại Kit xét nghiệm 

trong nước sản xuất là rất cần thiết và cấp bách. 

2. Được sự thống nhất về chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 

03/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc 

trích từ nguồn dự phòng thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 để cấp kinh phí cho Sở 

Y tế mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19; trong 

đó có kinh phí để mua sắm hệ thống máy Realtime - PCR phục vụ công tác xét 

nghiệm SARS-CoV-2. 
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3. Về việc mua sắm hệ thống máy Realtime - PCR phục vụ công tác xét 

nghiệm SARS-CoV-2: 

Sau khi có Quyết định giao kinh phí, Sở Y tế tham khảo một số tỉnh đã mua 

sắm, xây dựng danh mục, đặc tính kỹ thuật, khảo sát giá tại một số nhà cung cấp 

và đề nghị thẩm định giá; Sở Tài chính đã thẩm định và có Kết luận thẩm định giá 

số 961/STC-GCS, ngày 5/4/2020. 

Trên cơ Quyết định giao kinh phí và Kết luận thẩm định giá, Sở Y tế đã xây 

dựng Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình Sở Tài chính thẩm 

định và Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 1066/QĐ-UBND, 

ngày 8/4/2020. 

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, ngày 8/4/2020, Sở 

Y tế đã thương thảo hợp đồng, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp 

đồng với nhà thầu là Công ty TNHH đầu tư và phát triển GLOBAL Việt Nam, để 

cung cấp hệ thống máy Realtime - PCR phục vụ công tác xét nghiệm; cụ thể như 

sau: 

- 01 hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử Realtime - PCR, tự động; 

hãng sản xuất: Bio-Rad - Mỹ; xuất xứ: Singapore; đơn giá: 1.630.000.000 đồng. 

- 01 bộ máy tách chiết DNA/ARN, tự động; hãng sản xuất: Qiagen - Đức; 

xuất xứ: Đức; đơn giá: 1.398.500.000 đồng.  

Đối với Kit tách chiết ARN, ngoài 01 bộ (50 test) cung cấp kèm theo máy, 

nhà thầu cam kết hỗ trợ thêm cho đơn vị sử dụng tối đa 1.950 test tùy thuộc vào 

số lượng mẫu yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 (hiện đã hỗ trợ 500 test). 

Ngày 11/4/2020, nhà thầu bắt đầu giao hàng, đào tạo chuyển giao công 

nghệ, hướng dẫn sử dụng, chạy thử và bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Quảng Bình sử dụng; từ ngày 15/4/2020 đến nay, hệ thống vận hành ổn 

định và đã xét nghiệm được 355 mẫu. Hiện tại, Sở Y tế chưa thực hiện thanh toán 

(kể cả tạm ứng) cho nhà thầu. 

Sở Y tế trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Trần Tiến Dũng - PCT, Trưởng Ban CĐ; 

- Sở Tài chính;  Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: KH-TC, NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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