
 

 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVD                 An Giang, ngày       tháng 03 năm 2023 

V/v cung ứng thuốc 

Aumoxtine 500 

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh 

 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 74/CV-DPSH ngày 01/03/2023 của Công 

ty Cổ phần dược phẩm và sinh học y tế về việc cung ứng thuốc Aumoxtine 500; 

Theo đó, Công ty Cổ phần dược phẩm và sinh học y tế có trúng thầu mặt 

hàng Aumoxtine 500 theo Quyết định số 407/QĐ-SYT ngày 14/04/2021 điều 

chỉnh Quyết định số 393/QĐ-SYT ngày 07/4/2021 của Sở Y tế An Giang phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021-2022 cho các cơ sở y 

tế trong tỉnh. 

Tuy nhiên, hiện nay việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất Amoxicilin gặp 

khó khăn, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Công ty. Dự kiến đến ngày 

30/03/2023 sẽ có hàng. 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh chỉ đạo sử dụng 

các thuốc có cùng hoạt chất, cùng nồng độ, hàm lượng đã trúng thầu để thay thế 

trong khi chờ đợi hàng hóa được cung cấp lại. 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh rà soát, cân đối thu chi, 

đối chiếu công nợ và nhanh chóng thanh toán để các nhà thầu tiếp tục cung cấp 

thuốc đảm bảo nhu cầu điều trị tại đơn vị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc 

cho người bệnh, nhất là người bệnh có thẻ Bảo hiểm Y tế. 

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

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NVD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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