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Kính gửi:
- Các Đơn vị y tế trực thuộc
- Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn
Sở Y tế An Giang đã tiếp nhận được Tờ trình số 1611/TTr-TTYT ngày 23/12/2020
của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn về việc gặp khó khăn trong việc cung ứng hóa chất
máy xét nghiệm HbA1C của Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn.
Qua xem xét nội dung tờ trình trên, Sở Y tế có ý kiến đến TTYT huyện Thoại Sơn về
việc cung ứng hóa chất máy xét nghiệm HbA1C, với nội dung cụ thể như sau:
Ngày 15/10/2020 Sở Y tế đã có Công văn số 2560/SYT-NVY về việc mua sắm bổ
sung hóa chất, vật tư y tế không trúng thầu tập trung năm 2020. Trong đó, Gói số 7 tại mục
2 có hóa chất cho máy xét nghiệm protein (HbA1C) Nephstar. Như vậy, máy xét nghiệm
protein (HbA1C) Agappe mới cấp cho TTYT huyện Thoại Sơn chưa có dự trù hóa chất cho
đợt đấu thầu tập trung năm 2020, nên Đơn vị cần phải đăng ký danh mục đấu thầu tập trung
cho năm 2021.
Việc máy cấp về mà hóa chất qua đấu thầu trúng thầu không sử dụng được máy đã có
sẵn, nếu không sử dụng lãng phí máy có sẵn. Hóa chất mở là loại hóa chất có ít nhất 3 công
ty, doanh nghiệp cung cấp trên thị trường Việt Nam. Trường hợp kết quả lựa chọn nhà thầu
Bên mời thầu thực hiện xong, có loại hóa chất tương tự của máy mình đang sử dụng, mà
vẫn không chạy được loại hóa chất đó, thì đề nghị Đơn vị có thể áp dụng hình thức đấu thầu
mua sắm hóa chất khác hợp lý, đúng quy định cho phép áp dụng, trình cấp thẩm quyền
duyệt để sớm có được hóa chất cho máy sẵn có hoạt động liên tục (xem nội dung hướng dẫn
trong Công văn số 2560/SYT-NVY ngày 15/10/2020 của Sở Y tế, Công văn số 4973/UBNDKTTH ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh An Giang và Tờ trình số 2448/TTr-SYT ngày
01/10/2020 của Sở Y tế đính kèm).
Lưu ý: Loại máy xét nghiệm protein (HbA1C) Agappe của TTYT huyện Thoại Sơn
đang sử dụng, có nhiều Đơn vị y tế khác cũng đang sử dụng như TTYT TP. Châu Đốc,
TTYT huyện Châu Phú (2019), An Phú, Phú Tân (2020).
Trên đây là ý kiến của Sở Y tế đến các Đơn vị y tế và TTYT huyện Thoại Sơn biết để
thực hiện.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận :
-Như trên;
-Lưu: KHTC,VT.
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