
  

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:  2199/SYT-NVD 

V/v mua thuốc tập trung cấp địa phương 

cho các cơ sở y tế năm 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           An Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. 

 

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa 

phương tỉnh An Giang; 

Căn cứ Công văn số 620/UBND-KTTH ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh 

về việc mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 1019/KH-BVAG ngày 20/08/2020 của Bệnh viện 

Đa khoa Trung tâm An Giang về việc xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu mua 

thuốc 2021-2022 cho các cơ sở y tế trong tỉnh; 

Theo tinh thần cuộc họp ngày 14/8/2020 tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm An Giang. Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thực 

hiện các nội dung như sau: 

- Khẩn trương tổng hợp số liệu nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế, 

xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, trình Sở Y tế thẩm định kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc trước ngày 10/9/2020. 

- Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc được 

thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 

của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và các văn 

bản pháp luật có liên quan đối với đơn vị đấu thầu tập trung cấp địa phương./. 

 
 

Nơi nhận: 

  - Như trên;  

  - Các đơn vị y tế trong tỉnh; 

  - BHXH tỉnh; 

  - Lưu: VT, NVD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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