
 

Kính gửi:  

 - Bảo hiểm xã hội Tỉnh An Giang; 

 - Kho bạc Nhà nước Tỉnh An Giang; 

 - Các cơ sở y tế trong tỉnh. 

Sở Y tế nhận được Công văn số 01/CV/ĐL-SYT ngày 22/01/2019 của 

Công ty TNHH Dược Phẩm Đan Lê về việc thay thế hàng tạm thời mã hàng 

VT0784: Nút chặn đuôi kim luồn. 

Theo nội dung công văn công ty giải trình do quá trình vận chuyển hàng 

hoá chậm trể vì thời gian cận Tết nguyên Đán 2019nên đề nghị thay thế mặt 

hàng khác tương đương về tiêu chuẩn chất lượng và giá thành không thay đổi, 

công ty còn cam kết sẽ giao đúng mặt hàng của hãng An Phú- Việt Nam ngày 

khi có thể và chậm nhất vào ngày 31/03/2019. 

Sau khi xem xét Hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 – vật tư y tế thông 

thường thuộc Gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế năm 2018 cho các cơ sở y 

tế trong tỉnh, Sở Y tế thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh nội 

dung chi tiết như sau: 

Mặt hàng hiện tại: 

Gói Mã SP Tên hàng hoá Cơ sở sản xuất 
Nước sản 

xuất 
Đơn vị tính 

Đơn giá 

VNĐ( có 

VAT) 

2 VT0784 
Nút chặn đuôi kim 

luồn 
An Phú Việt Nam Cái 838 

Mặt hàng thay thế:  

Gói Mã SP Tên hàng hoá Cơ sở sản xuất 
Nước sản 

xuất 
Đơn vị tính 

Đơn giá 

VNĐ( có 

VAT) 

2 VT0784 
Nút chặn đuôi kim 

luồn 
Lamed Ấn Độ Cái 838 

Sở Y tế tỉnh An Giang trân trọng thông báo./.  

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 266/SYT-NVY 
V/v xin thay thế hàng tạm thời mã 

hàng VT0784 của gói thầu mua hóa 

chất, vật tư y tế năm 2018 cho các cơ 

sở y tế trong tỉnh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        An Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2019 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT TNHH DP Đan Lê; 

- Ban Gíam đốc SYT (để báo cáo); 

- P.NVD, KHTC; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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