
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 10 năm 2021 
V/v cung ứng băng bột bó tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh. 
 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh. 
 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 811/CV-BVT ngày 15/10/2021 của Bệnh viện 

đa khoa tỉnh về việc nhà thầu không cung ứng được vật tư y tế cho Bệnh viện đa khoa 

tỉnh, Sở Y tế có ý kiến như sau:  

Ngày 18/10/2021 Sở Y tế nhận được công văn số 44/CV-AS ngày 07/9/2021 

của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế An Sinh về việc giải trình không cung 

ứng hàng hóa thuộc gói thầu số 6, theo đó Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế 

An Sinh giải trình do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhà sản xuất không có 

đủ nguyên liệu để sản xuất, đồng thời việc vận chuyển hàng hóa về Việt Nam gặp rất 

nhiều khó khăn nên công ty không thể cung cấp đủ số lượng theo nhu cầu sử dụng 

của các đơn vị trong đó có Bệnh viện đa khoa tỉnh. Để đảm bảo đủ vật tư y tế phục vụ 

cho công tác cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sở Y tế đồng ý cho Bệnh viện đa 

khoa tỉnh tổ chức mua băng bột bó sử dụng đến hết năm 2021 theo đúng quy định của 

Luật đấu thầu và các văn bản quản lý 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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