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           SỞ Y TẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
    

    Số :  1782 /SYT-NVD                                  An Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2020 
 V/v tổ chức đấu thầu tập trung các thuốc  

năm 2020 thuộc Quyết định 2710/QĐ-BYT 

 

      

 

Kính gửi: Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh 

  

Căn cứ Công văn số 323/TTMS-NVĐT ngày 13/7/2020 về việc tổ chức 

đấu thầu tập trung các thuốc năm 2020 thuộc Quyết định 2710/QĐ-BYT, 

Ngày 03/7/2020, Cục Quản lý Dược có Công văn số 750/QLD-GT thông 

báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trương Quốc Cường tại phiếu trình ngày 

11/5/2020 của Cục như sau: Đồng ý với đề xuất của Cục Quản lý Dược về việc 

“Do tại Điều 1 của Quyết định số 2710/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 chỉ có quy 

định giao Trung tâm thực hiện đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018, vì 

vậy để bảo đảm đúng quy định, đề nghị Trung tâm tiếp tục thực hiện đấu thầu 

quốc gia đối với các thuốc tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016.”, 

Sở Y tế đề nghị: các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh thực hiện mua sắm 

thuốc tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BYT nêu trên theo 

đúng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 15/2019/TT-BYT 

ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ 

sở y tế công lập để đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh. 

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

 

Nơi nhận:     KT. GIÁM ĐỐC    

 -Như trên;                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 -Lưu: VT, NVD. 
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