
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVD        An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023 

V/v chủ động mua sắm các thuốc 

thuộc Danh mục đàm phán giá 

chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu 

 

 

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

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 88/TTMS-NVD ngày 13 tháng 03 năm 

2023 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Trung tâm) về việc chủ 

động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá chưa có kết quả lựa 

chọn nhà thầu. 

Theo đó, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã ban hành 

Quyết định số 17/QĐ-TTMS ngày 03/03/2023 về việc hủy thầu đối với một số 

thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc các gói thầu cung cấp thuốc 

thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2021 của 

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (đính kèm Công văn số 88/TTMS-

NVD ngày 13/03/2023 và Quyết định số 17/QĐ-TTMS ngày 03/03/2023). 

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

1. Sử dụng thay thế bằng các thuốc cùng hoạt chất đã trúng thầu. Trong 

trường hợp có nhu cầu trên 20% số lượng thuốc được phân bổ, các cơ sở y tế đề 

nghị thực hiện điều tiết thuốc trúng thầu theo quy định của Trung tâm tại Quyết 

định số 26/QĐ-TTMS ngày 29/06/2020 của Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập 

trung thuốc Quốc gia về việc ban hành Quy trình báo cáo thực hiện kết quả đấu 

thầu và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc Danh mục đấu thầu tập trung 

cấp Quốc gia và danh mục Đàm phán giá. 

2. Khi có nhu cầu sử dụng các thuốc chưa có kết quả đàm phán giá, các 

cơ sở y tế có trách nhiệm chủ động mua sắm theo quy định tại Điều 18 Thông tư 

số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và chủ động trong kế hoạch mua sắm 

thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh. 

Trân trọng kính chào./. 

 
 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-16T08:16:31+0700
	Tỉnh An Giang
	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
	2023-03-16T08:17:01+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




