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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 2283/SYT-NVY 
 V/v giao, nhận thuốc thiết  

yếu - vật tư Y tế tiêu hao    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 An Giang, ngày 21  tháng 8  năm  2019 

 

          Kính gửi:  

                         - Chi cục Dân số - KHHGĐ; 

                         - Bệnh viện khu vực tỉnh, khu vực Tân Châu; 

                         - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

   

Căn cứ Công văn số 1546/SYT-NVY ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Sở Y 

tế An Giang về việc theo dõi, quản lý và sử dụng các phương tiện tránh thai, thuốc 

thiết yếu - vật tư tiêu hao. 

Căn cứ Công văn số 2143/SYT-NVD ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Sở Y 

tế An Giang về việc sử dụng thuốc, vật tư Y tế thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - 

Dân số.  

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giao, nhận, quản lý và sử dụng thuốc 

thiết yếu - vật tư Y tế tiêu hao thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Sở Y tế 

tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Đối với Chi cục Dân số - KHHGĐ: 

- Lên kế hoạch phân phối số lượng thuốc thiết yếu và vật tư Y tế tồn kho tại 

Chi cục Dân số - KHHGĐ cho các Bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện, thị, thành 

phố. 

- Xây dựng công văn hướng dẫn việc bàn giao thuốc thiết yếu và vật tư Y tế 

cho các Bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. Sau khi bàn giao xong 

báo cáo Sở Y tế.  

- Hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán, báo cáo sau khi bàn giao với các 

đơn vị thực hiện dịch vụ KHHGĐ. 

- Phân công cán bộ quản lý chương trình theo dõi tiến độ thực hiện của các 

huyện, thị, thành phố, tổng hợp báo cáo định kỳ. 

2. Đối với các Bệnh viện và Trung tâm Y tế: 

- Khẩn trương tiếp nhận số thuốc thiết yếu và vật tư Y tế do Chi cục Dân số 

- KHHGĐ cấp trong tháng 8/2019 để đủ cơ số sử dụng năm 2019. 

- Tổng hợp báo cáo số lượng sử dụng và tồn kho các phương tiện tránh thai 

(PTTT), thuốc thiết yếu, vật tư Y tế tiêu hao thực hiện dịch vụ sức khỏe sinh 

sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) tại Bệnh viện; Trung tâm Y tế (cộng 

các xã, phường, thị trấn) đến thời điểm ngày 10/9/2019 để Chi cục Dân sô - 

KHHGĐ bàn giao. Lịch bàn giao do Chi cục sắp. 

- Rà soát số lượng tồn PTTT, thuốc thiết yếu - vật tư Y tế tiêu hao tại xã, 

phường, thị trấn (Trung tâm Y tế), nếu xã nào tồn nhiều thì phải điều chuyển cho 

xã khác có nhu cầu sử dụng, không để PTTT, thuốc thiết yếu - vật tư Y tế tiêu hao 

quá hạn sử dụng. 

- Phân công cán bộ phụ trách chương trình báo cáo và thanh quyết toán đầy 

đủ, đúng quy định. 
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Để đảm báo tốt việc giao, nhận, quản lý và sử dụng thuốc thiết yếu - vật tư 

Y tế tiêu hao thực hiện chỉ tiêu dịch vụ KHHGĐ. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục 

Dân số-KHHGĐ, gặp đ/c Hữu số điện thoại 0296.859020./. 
 

 Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Sở Y tế (NVY); 

- Lãnh đạo CCDS-KHHGĐ; 

- Lưu: VT, DS. 

 

                                     KT. GIÁM ĐỐC 

                                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                     Trịnh Hữu Thọ 
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