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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh. 
 

Sở Y tế nhận được Công văn số 789/CV-BVT ngày 14 tháng 10 năm 2020, 

Công văn số 792/CV-BVT ngày 14 tháng 10 năm 2020, Công văn số 798/CV-BVT 

ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc xin mua thuốc phục vụ 

công tác khám chữa bệnh, Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế có ý kiến như sau:  

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc 

đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-SYT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Sở Y tế phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 cung ứng thuốc theo tên generic; 

Trong quá trình thực hiện cung ứng thuốc theo kết quả lựa chọn nhà thầu cung 

ứng thuốc năm 2019-2020, đến thời điểm hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã mua và sử 

dụng hết số lượng thuốc Levonor 4mg/ml (A107), thuốc Perigard 4mg (A381), thuốc 

Rocuronium-BFS (A605) được phân bổ. Để đảm bảo đủ thuốc và nguồn kinh phí phục 

vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2020, Đơn vị mua thuốc 

tập trung - Sở Y tế đồng ý cho Bệnh viện đa khoa tỉnh được mua bổ sung thuốc 

Lenovor 4mg/ml, thuốc Rocuronium-BFS và mua vượt 20% số lượng thuốc Perigard 

4mg đã phân bổ theo đúng các quy định về đấu thầu thuốc hiện hành. 

Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế thông báo để Bệnh viện đa khoa tỉnh biết 

và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- KBNN tỉnh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 
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