
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 mua sắm, đấu thầu thuốc, 

VTYT đáp ứng việc KBCB BHYT 

                
 

         An Giang, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

 

 

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

  

Căn cứ Công văn số 2206/BYT-BH ngày 29 tháng 04 năm 2022 của Bộ Y 

tế về việc đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, VTYT đáp ứng việc khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế, 

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, không làm gián 

đoạn việc khám bệnh, chữa bệnh người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, Sở Y tế đề 

nghị các cơ sở y tế trong tỉnh như sau: 

1. Nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của 

luật bảo hiểm y tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đáp ứng 

việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

2. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế…để cung ứng đầy đủ, kịp thời 

thuốc, vật tư y tế … bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ sở 

báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. 

Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, NVD. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Từ Hoàng Tước 
    

 

 

 
            

                                                                                                          

                                                                                

KHẨN 
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