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

           SỞ Y TẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
    

    Số :  1927 /SYT-NVD                                  An Giang, ngày 04 tháng 8 năm 2020 
  V/v thực hiện kết quả lựa chọn  

nhà thầu thuộc danh mục đấu thầu 

     tập trung thuốc quốc gia 

     

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

  

Căn cứ Công văn số 352/TTMS-NVD ngày 31/7/2020 về việc báo cáo 

tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung 

thuốc Quốc gia quý II/2020, 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh như sau: 

-  Phải đảm bảo thực hiện kết quả trúng thầu thuộc danh mục đấu thầu tập 

trung cấp Quốc gia cân đối giữa các nhóm thuốc, đặc biệt các thuốc thuộc gói 

thầu Đàm phán giá và các thuốc có tỉ lệ thực hiện thấp và tồn kho lớn. 

- Các đơn vị có hoạt chất đã thực hiện trên 120% hoặc dưới 50% số lượng 

phân bổ theo tiến độ chủ động lập kế hoạch điều tiết và sử dụng thuốc đảm bảo 

cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị. 

- Trường hợp Nhà thầu không đảm bảo cung ứng thuốc gây ảnh hưởng 

đến điều trị, các cơ sở y tế báo cáo ngay về Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc 

Quốc gia. 

- Chủ động rà soát số liệu, trường hợp có sai sót, báo cáo về Trung tâm để 

cập nhật số liệu chính xác. 

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. 
                                                                                                             

  

 

 

                                                                                        Từ Hoàng Tước 
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