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Số:          /SYT-NVD 
V/v mua thuốc theo kết quả 

trúng thầu năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:   

 - Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; 

 - Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội. 
 

Sở Y tế nhận được Công văn số 53-CV/BVCSSKCB ngày 13/4/2022 của 

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ về việc mua thuốc theo Quyết định số 

1165/QĐ-SYT ngày 23/12/2020 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, Sở Y tế có ý kiến 

như sau:  

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 

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

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 23/12/2020 của Sở Y tế phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1 cung ứng thuốc generic năm 2021-2022; 

Để đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác khám và điều trị cho các đối tượng 

cán bộ thuộc diện Trung ương và tỉnh quản lý tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ 

cán bộ, Sở Y tế đồng ý để Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ được mua thuốc 

Xatral XL 10mg theo đúng giá trúng thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1165/QĐ-SYT ngày 23/12/2020 của Sở Y tế. Sở Y tế đề nghị Công ty cổ phần 

dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội tổ chức ký kết hợp đồng và cung ứng thuốc 

Xatral XL 10mg cho Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ theo đúng các quy 

định về đấu thầu thuốc hiện hành. 

Sở Y tế thông báo để Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ và Công ty 

cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Hà Nội biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 
- KBNN tỉnh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 
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