
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 6 năm 2021 
V/v: Mua đinh, nẹp, vít sử dụng cho 

răng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 
 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh. 
 

 

Sở Y tế nhận được Tờ trình số 433/TTr-BVT ngày 07/6/2021 về việc vật tư y 

tế “Đinh, nẹp, vít cho răng” không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của Bệnh viện 

đa khoa tỉnh, Sở Y tế có ý kiến như sau:  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Công văn số 10.21/CV-SNMED ngày 10/6/2021 của Công ty TNHH 

công nghệ y tế SINYMED gửi Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Sở Y tế đã tổ chức đấu thầu cung ứng vật tư y tế cho các cơ sở khám chữa 

bệnh năm 2021-2022, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 cung ứng vật tư y tế 

theo thành phần được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 65/QĐ-SYT ngày 

22/01/2021 trong đó có thành phần 7 đinh, nẹp, vít cho răng đã trúng thầu. 

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận và đánh giá đinh, nẹp, vít sử 

dụng cho răng đã trúng thầu xong không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, không 

đảm bảo an toàn trong phẫu thuật, để đảm bảo đủ vật tư y tế phục vụ cho công tác 

khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sở Y tế đồng ý cho Bệnh viện đa khoa 

tỉnh tự tổ chức mua sắm đinh, nẹp, vít cho răng đáp ứng yêu cầu chuyên môn và đảm 

bảo đúng các quy định về đấu thầu hiện hành. 

 Sở Y tế thông báo để Bệnh viện đa khoa tỉnh biết và tổ chức triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên;  

- KBNN tỉnh ; 

- BHXH tỉnh ; 
- Website Sở Y tế ;                                                                                  

- Lưu VT, NVD. 
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