
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH                                           
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

Số:       /TTYT 
V/v dự toán kinh phí phục vụ y tế 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 

Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022 

Tp Cao Lãnh, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi  

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; 

- Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. 
 

  Căn cứ Công văn số 1121/SYT-VP ngày 24 tháng 3 năm  2022 của Sở 

Y tế tỉnh đồng Tháp, về việc phục vụ y tế Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng 

Tháp lần thứ IX năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh dự toán kinh phí phục vụ y Đại hội 

Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022, cụ thể như sau: 

I. KINH PHÍ TỔ Y TẾ TRỰC PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Môn điền kinh (5 ngày, từ ngày 19/5/2022 - 23/5/2022) 

- 01 Tổ y tế phục vụ 04 người (Y bác sĩ, điều dưỡng, ...)  

04 người   x 100.000đ/ngày x 05 ngày  =               2.000.000đ 

- Trang bị túi thuốc sơ cấp cứu:      

600.000đ/túi  x 02 túi    =                     1.200.000đ  

2. Môn bơi lội (5 ngày, từ ngày 19/5/2022 - 23/5/2022) 

- 01 Tổ y tế phục vụ 04 người (Y bác sĩ, điều dưỡng, ...) 

04 người   x 100.000đ/ngày x 05 ngày  =     2.000.000đ 

- Trang bị túi thuốc sơ cấp cứu:      

600.000đ/túi  x 02 túi    =           1.200.000đ  

3. Môn judo (4 ngày, từ ngày 19/5/2022 - 22/5/2022) 

- 01 Tổ y tế phục vụ 02 người (Y sĩ, điều dưỡng, ...)  

02 người   x 100.000đ/ngày x 04 ngày  =       800.000đ 

- Trang bị túi thuốc sơ cấp cứu:      

600.000đ/túi  x 02 túi    =           1.200.000đ  

4. Môn bi sắt (4 ngày, từ ngày 19/5/2022 - 22/5/2022) 

- 01 Tổ y tế phục vụ 02 người (Y sĩ, điều dưỡng, ...)  

02 người   x 100.000đ/ngày x 04 ngày  =       800.000đ 

- Trang bị túi thuốc sơ cấp cứu:      
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600.000đ/túi  x 02 túi    =           1.200.000đ  

5. Môn bóng bàn, đá cầu, cầu lông (5 ngày, từ ngày 30/5/2022 – 

03/6/2022) 

- 01 Tổ y tế phục vụ 03 người (Y bác sĩ, điều dưỡng, ...)  

03 người   x 100.000đ/ngày x 05 ngày  =     1.500.000đ 

- Trang bị túi thuốc sơ cấp cứu:      

600.000đ/túi  x 03 túi    =           1.800.000đ 

6. Môn CK Bóng đá nam ( 13 ngày, từ ngày 15/6/2022 – 27/6/2022) 

- 01 Tổ y tế phục vụ 04 người (Y bác sĩ, điều dưỡng, ...)  

04 người   x 100.000đ/ngày x 13 ngày  =     5.200.000đ 

- Trang bị túi thuốc sơ cấp cứu:      

600.000đ/túi  x 03 túi    =           1.800.000đ  

7. Môn kéo co, nhảy bao bố, đẩy gậy, vác vật nặng (4 ngày, từ ngày 

16/6/2022 – 19/6/2022) 

- 01 Tổ y tế phục vụ 04 người (Y bác sĩ, điều dưỡng, ...)  

04 người   x 100.000đ/ngày x 04 ngày  =     1.600.000đ 

- Trang bị túi thuốc sơ cấp cứu:      

600.000đ/túi  x 04 túi    =           2.400.000đ  

8. Môn Thể dục dưỡng sinh (2 ngày, từ ngày 19/6/2022 – 20/6/2022) 

- 01 Tổ y tế phục vụ 01 người (Y bác sĩ, điều dưỡng, ...)  

01 người   x 100.000đ/ngày x 02 ngày  =       200.000đ 

- Trang bị túi thuốc sơ cấp cứu:      

600.000đ/túi  x 01 túi    =             600.000đ 

9. Môn xe đạp (4 ngày, từ ngày 21/6/2022 – 24/6/2022) 

- 01 Tổ y tế phục vụ 04 người (Y bác sĩ, điều dưỡng, ...)  

02 người   x 100.000đ/ngày x 04 ngày  =       1.600.000đ 

- Trang bị túi thuốc sơ cấp cứu:      

600.000đ/túi  x 01 túi    =               600.000đ 

10. Môn bóng chuyền nam, nữ (6 ngày, từ ngày 22/6/2022 – 27/6/2022) 

- 01 Tổ y tế phục vụ 02 người (Y bác sĩ, điều dưỡng, ...)  

02 người   x 100.000đ/ngày x 06 ngày  =     1.200.000đ 

- Trang bị túi thuốc sơ cấp cứu:      

600.000đ/túi  x 02 túi    =           1.200.000đ 
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11. Xe cấp cứu (41 ngày, từ ngày 19/5/2022 – 28/6/2022) 

- 01 Tài xế xe cứu thương  

01 người   x 100.000đ/ngày x 41 ngày  =     4.100.000đ 

- Xăng xe cứu thương (5 lít x 41 ngày)    

205lít             x 29.190đ/lít   =           5.983.950đ 

         Cộng (1)              =                                          40.183.950đ 

 II. KINH PHÍ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM: bồi dưỡng Đoàn 

liên ngành kiểm tra ATTP trong thời gian diễn ra Hội thao 

  100.000đ/người    x        6 người    x  8 ngày =    4.800.000đ 

                              Cộng (2)                                  = 4.800.000đ 

Tổng cộng (1), (2): 40.183.950đ + 4.800.000đ = 44.983.950đ 

(Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi ba ngàn chín trăm  

năm mươi đồng) 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Sở VHTT & DL; 

- Ban Giám đốc; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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