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Dextran 40 Injection 

An Giang, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

 

 

         Kính gửi: Giám đốc các cơ sở y tế trong tỉnh 

     
 

Căn cứ Công văn số 4842/QLD-KD ngày 06/06/2022 của Cục Quản lý dược 

về việc tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection, 

Để đảm bảo việc cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu điều trị. Sở Y tế 

đề nghị các cơ sở y tế (danh sách chi tiết tại phụ lục đính kèm) như sau: 

- Báo cáo rõ nguyên nhân, lý do cụ thể liên quan đến tình trạng đặt hàng thuốc 

Dextran 40 Injection và các biện pháp mà cơ sở đã thực hiện để giải quyết tình trạng 

thiếu thuốc; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan. 

- Báo cáo gửi về Sở Y tế trước ngày 13/06/2022 để Sở Y tế tổng hợp báo cáo 

Cục Quản lý Dược. 

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 
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