
Kính gửi: Các cơ sở y tế trong tỉnh 

 

Căn cứ vào quá trình thưc hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Đến nay 

việc thưc hiện thầu hóa chất - vật tư y tế theo Quyết định số 1850/QĐ-SYT, ngày 

07/12/2018 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu 

mua hóa chất, vật tư y tế năm 2018 đã kết thúc và gói thầu thuốc theo Quyết định 

số 373/QĐ-SYT ngày 01/02/2019 của Giám đốc Sở Y tế An Giang về việc phê 

duyệt kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2019-2020 đã đến giai đoạn cuối. 

Sở y tế yêu cầu các cơ sở y tế trong tỉnh thưc hiện một số nội dung như sau: 

-  Báo cáo tình hình thực hiện việc mua sắm trưc tiếp từ đầu năm 2019 

đến nay của 2 gói thầu Hóa chất- vật tư y tế và Thuốc. 

- Rà soát lại số lượng thuốc sử dụng từ nay đến khi có thầu thuốc mới 

những đơn vị nào có nhu cầu dự trù thêm số lượng thuốc, đơn vị lập kế 

hoạch mua sắm trực tiếp gửi về sở. 

Việc báo cáo tình hình thực hiện mua sắm trưc tiếp và lập kế hoạch mua 

sắm bổ sung thuốc phải gửi về trước ngày 18/9/2020. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi Nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VT. 
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Từ Hoàng Tước 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 2231 /SYT-NVD 

v/v yêu cầu báo cáo tình hình 

mua sắm trực tiếp năm 2019-

2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        An Giang, ngày  8  tháng 9  năm 2020 
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