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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:         /SYT-NVD     

V/v báo cáo tình hình vi phạm 

của nhà thầu trong quá trình đấu 

thầu, cung ứng thuốc năm 2021 

         An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2021 

 

 

 

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

 

Căn cứ khoản 4, Điều 5 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. 

Sở Y tế An Giang yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh 

khẩn trương thực hiện: 

- Báo cáo tình hình vi phạm của các nhà thầu trong quá trình đấu thầu, 

cung ứng thuốc trong năm 2021 theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm 

theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế. 

- Các đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi đến Sở Y tế An Giang (DS. Võ Thị 

Kim Dung, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược, số điện thoại: 0918.485.568), 

đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: nghiepvuduocsytag@gmail.com 

trước ngày 10/11/2021, để Sở Y tế tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế. 

Lưu ý: để nội dung báo cáo đảm bảo tính khách quan, chính xác. 

+ Các đơn vị cần xác định rõ nội dung vi phạm là do lỗi của nhà thầu 

cung ứng thuốc hay do lỗi của đơn vị. 

+ Các đơn vị tự chịu trách nhiệm về tính chính xác trong nội dung báo cáo 

vi phạm của các nhà thầu cung ứng thuốc (khi có khiếu nại xảy ra, phải chứng 

minh bằng các văn bản nhắc nhỡ nhà thầu cung ứng và các bảng dự trù thuốc). 

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

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NVD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 

 

KHẨN 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-05T16:14:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-05T16:14:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




