UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1405 /SYT-NVD

Điện Biên, ngày 06 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Thực hiện 02 thông tư mới
ban hành của Bộ Y tế.

Kính gửi:
- Các cơ sở khám, chữa bệnh;
- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thuốc.
Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại
các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, danh mục
thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán
giá; Sở Y tế triển khai và hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Chi tiết 02 Thông tư trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của
Sở Y tế tại địa chỉ http://soytedienbien.gov.vn, đề nghị các cơ sở tải các văn bản
trên để triển khai, phổ biến, thực hiện tại các cơ sở.
2. Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh, giám đốc các
doanh nghiệp kinh doanh thuốc, phụ trách chuyên môn của các cơ sở kinh doanh
thuốc tổ chức học tập và quán triệt 02 Thông tư trên của Bộ Y tế, thường xuyên
kiểm tra đôn đốc thực hiện 02 Thông tư tại cơ sở mình phụ trách.
Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PYT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng chức năng SYT;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT, NVD.
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