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Điện Biên, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:    

 - Các cơ sở khám, chữa bệnh; 

 - Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-SYT ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Sở Y tế 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bộ trang phục phòng chống 

dịch Covid-19 năm 2021, Sở Y tế đã tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên. Kết 

quả lựa chọn nhà thầu được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 361/QĐ-SYT ngày 

26 tháng 5 năm 2021, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Các đơn vị căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bộ trang phục 

phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 do Sở Y tế thực hiện để cung ứng bộ trang 

phục phòng chống dịch tại đơn vị mình. 

2. Ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng bộ trang phục phòng chống dịch để 

phòng chống dịch Covid-19. 

a) Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bộ trang phục phòng 

chống dịch Covid-19 năm 2021 được phê duyệt (tên nhà thầu trúng thầu, danh mục 

và giá đã trúng thầu); Căn cứ thỏa thuận khung được ký kết giữa Sở Y tế và nhà thầu 

trúng thầu (đăng tải trên Website Sở Y tế tại địa chỉ: soytedienbien.gov.vn) và diễn 

biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn để ký kết hợp đồng cung ứng bộ trang phục 

phòng chống dịch với nhà thầu trúng thầu; tổ chức cung ứng đảm bảo đủ trang phục 

cho phòng chống dịch Covid-19. 

b) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các đơn vị và nhà thầu trúng thầu có thể 

thương thảo, điều chỉnh số lượng tăng hoặc giảm so với số lượng trong hợp đồng đã 

ký kết tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh. 

Nhận được Công văn này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, trong 

quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Sở Y tế để kịp thời 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Website SYT; 

- Lưu VT, TCG. 
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