
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 3 năm 2022 

V/v mua Cồn 70
0
 phục vụ hoạt động 

khám chữa bệnh. 
 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

 

Sở Y tế nhận được Tờ trình số 239/TTr-BVT ngày 17 tháng 3 năm 2022 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc xin mua cồn 70
0
 để phục vụ chuyên môn cho 

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

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 quy định 

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

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung 

ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế điều chỉnh năm 

2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 2448/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế không 

trúng thầu phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch năm 2021 - 

2022 của các cơ sở khám chữa bệnh công lập. 

Ngày 06 tháng 8 năm 2021 Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1333/SYT-

ĐVMT về việc mua thuốc, hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế 

không trúng thầu trong đó có mặt hàng Cồn 70
0
, giá kế hoạch của Cồn 70

0 
được 

Sở Y tế xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên cơ sở giá trúng thầu 

từ năm 2020. Để đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng 

chống dịch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Y tế đồng ý để Bệnh viện đa khoa 

tỉnh tổ chức mua Cồn 70
0
 (với số đăng ký được Cục Quản lý Dược cấp là thuốc) 

theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 15/2019/TT-BYT 

ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế. 

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

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                

- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- KBNN tỉnh; 
- KBNN các huyện, TX, TP; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

          

 

 

 

 

   

    Phạm Giang Nam 
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