
 

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 106/CV-YTV ngày 26/11/2019 của Công 

ty Cổ Phần TM&DV Y tế Việt về việc xin thay thế hàng tạm thời mã hàng 

VT0487: Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ. 

Căn cứ công văn số 102/2019/CV-YTV ngày 13/11/2019 về việc thu hồi 

sản phẩm Opaster’anios.  

Theo nội dung công văn do sản phẩm Opaster’anios bị thu hồi với lý do 

sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất do có chứa vi 

khuẩn Pseudomonas oryzihabitans và Delftia Acidovorans công ty đề nghị thay 

thế mặt hàng khác tương đương về một số tiêu chuẩn (Thành phần, thời gian tiếp 

xúc..) và giá thành không thay đổi, công ty cam kết sẽ giao đúng hàng 

Opaster’anios khi có hàng trở lại. 

Sau khi xem, Sở Y tế thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh 

nội dung chi tiết như sau: 

Mặt hàng hiện tại: 

TT Mã SP Tên hàng hoá 
 

Tên Thương Mại 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

VNĐ( có 

VAT) 

1 VT0487 

Dung dịch sát 

khuẩn, khử trùng 

dụng cụ 

OPASTER’ANIOS 

(5L) + test thử 
Anios Pháp Thùng 892,500 

 

 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 3312 /SYT-NVY 
V/v xin thay thế hàng tạm thời 

VT0487: Dung dịch sát khuẩn, khử 

trùng dụng cụ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2019 



Mặt hàng thay thế:  

TT Mã SP Tên hàng hoá 
 

Tên Thương Mại 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

VNĐ( có 

VAT) 

1 VT0487 

Dung dịch sát 

khuẩn, khử trùng 

dụng cụ 

CIDEX OPA (5L) 

+ test thử 

Johnson & 

Johnson 

 

Nhật 

 

Thùng 892,500 

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

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT CP TM&DV Y tế Việt; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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