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quả thầu 2019-2020 

An Giang, ngày 17 tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trong tỉnh 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-SYT ngày 07/12/2018 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh An Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa 

chất, vật tư y tế năm 2018 cho các cơ sở y tế trong tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 2964/QD-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa 

chất, vật tư y tế năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế trong tỉnh. 

Theo tình hình khách quan trong công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 

hóa chất, vật tư y tế năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế trong tỉnh có sự thay đổi từ 

Sở Y tế sang Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, số lượng mặt hàng rất lớn 

(4.554 mặt hàng). Do đó, kết quả có thể chậm hơn dự kiến. 

Để đảm bảo có đủ hóa chất, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

người dân của đơn vị, Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát lại số lượng hóa chất, vật 

tư y tế để dự trù mua đủ sử dụng đến hết tháng 03/2020. Trong trường hợp số 

lượng hóa chất, vật tư y tế dự trù không đủ, đề nghị đơn vị có kế hoạch mua sắm 

trực tiếp gửi về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế để thực hiện các bước mua sắm theo 

đúng theo quy định./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Phòng KHTC, NVD; 

- Lưu: VT, NVY. 
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