
UBND TỈNH AN GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 SỞ Y TẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
    

 Số :  56/SYT-NVD                               An Giang, ngày 09  tháng 01 năm 2019 
V/v cập nhật tình hình đảm bảo 

     cung ứng vắc xin dại 

                            

                Kính gửi: 

  - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

  - Giám đốc các Trung tâm Y tế huyện, thị trong tỉnh; 

  - Giám đốc các bệnh viện trong tỉnh, 

 

Căn cứ Công văn số 113/QLD-KD ngày 05 tháng 01năm 2019 về việc cập 

nhật tình hình đảm bảo cung ứng vắc xin dại; 

Để đảm bảo cung ứng vắc xin phòng dại kịp thời, ổn định cho nhu cầu tiêm 

chủng của nhân dân, đặc biệt vào dịp xuân – hè sắp tới, Sở Y tế đề nghị: 

1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh 

căn cứ vào các quy định hiện hành về đấu thầu thuốc và ký kết hợp đồng kinh tế 

để thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế đã đề cập tại Công văn số 

15515/QLD-KD ngày 07/8/2018.  

2. Các đơn vị chủ động liên hệ với các cơ sở nhập khẩu vắc xin dại (danh 

sách đính kèm theo) để đặt hàng, ký hợp đồng, mua sắm vắc xin nhằm đảm bảo 

đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiêm chủng cho nhân dân. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

báo cáo về Cục Quản lý Dược theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 

hoặc thư điện tử qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn để được giải quyết. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.        

 

Nơi nhận:   KT.GIÁM ĐỐC    

 -Như trên;              PHÓ GIÁM ĐỐC 

 -Lưu VT, NVD. 
                                                                                                            

   

  

                                                                                                    Từ Hoàng Tước 
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