
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVD Điện Biên, ngày       tháng 5 năm 2021 

V/v: Cung ứng thuốc, hóa chất, sinh 

phẩm, vật tư, phương tiện phòng hộ cá 

nhân cho phòng, chống dịch Covid-19. 

 

 

Kính gửi:  

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

- Các cơ sở khám, chữa bệnh. 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 

trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, 

sinh phẩm, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân cho phòng, chống dịch Covid-19, 

Sở Y tế hướng dẫn một số nội dung sau: 

1. Đối với Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Tham mưu cho UBND cùng cấp đảm bảo cung ứng đủ hóa chất, vật tư, 

phương tiện phòng hộ cá nhân cho phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng và khu 

cách ly tập trung do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập (điều 

tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đo thân nhiệt hàng ngày …);    

- Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được Sở Y tế phê duyệt tại các Quyết định 

số 106, 107, 108 và 109/QĐ-SYT ngày 12/02/2021 chủ động liên hệ với các nhà thầu 

trúng thầu để tổ chức ký kết hợp đồng mua bán (hoặc ký kết phụ lục bổ sung hợp 

đồng trong trường hợp đã mua hết số lượng), trên cơ sở hợp đồng đã ký kết (hoặc phụ 

lục bổ sung hợp đồng) các đơn vị tiến hành mua hóa chất, vật tư, phương tiện phòng 

hộ cá nhân theo đúng qui định.  

2. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh 

- Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, phương tiện phòng 

hộ cá nhân cho phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực điều trị cách ly người bệnh 

Covid-19 theo Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020, Quyết định số 1259/QĐ-

BYT ngày 20/3/2020, Quyết định số 1460/QĐ-BYT ngày 30/3/2020, Quyết định số 

1533/QĐ-BYT ngày 03/4/2020, Quyết định số 3952/QĐ-BYT ngày 14/9/2020 và 

Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế;  

- Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được Sở Y tế phê duyệt tại các Quyết định 

số 106, 107, 108, 109/QĐ-SYT ngày 12/02/2021 và Quyết định số 305, 306, 

307/QĐ-SYT ngày 11/5/2021 chủ động liên hệ với các nhà thầu trúng thầu để tổ chức 

ký kết hợp đồng mua bán (hoặc ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp đã 

mua hết số lượng), trên cơ sở hợp đồng đã ký kết (hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng) 

các đơn vị tiến hành mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân 

theo đúng qui định.  
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- Tổ chức kiểm tra, rà soát danh mục thuốc phục vụ điều trị người bệnh Covid-

19 đối chiếu với kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, xây dựng nhu cầu 

thuốc cần bổ sung và tổ chức đấu thầu theo qui định (đối với Bệnh viện Dã chiến).  

Lưu ý: Chú trọng dự trữ oxy đáp ứng đầy đủ, kịp thời khi có yêu cầu cấp cứu 

hoặc khi dịch bệnh bùng phát. 

 Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai và thực 

hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề 

nghị các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên;  

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                                        

- UBND các huyện, TX, TP (để chỉ đạo); 
- KBNN tỉnh; 

- KBNN các huyện, thị xã; 

- Các phòng chức năng SYT; 
- Website SYT; 

- Lưu VT, NVD.    

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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