
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /SYT-ĐVMT Điện Biên, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v giảm giá dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh đã trúng thầu. 
 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ sở khám, chữa bệnh; 

- Công ty cổ phần dược phẩm Phương Thảo. 
 

Ngày 15/4/2022 Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế nhận được Công văn số 

16/CV-PT ngày 14/4/2022 của Công ty cổ phần dược phẩm Phương Thảo về việc điều 

chỉnh giá dung dịch sát khuẩn tay nhanh. 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-SYT ngày 22/01/2021 của Sở Y tế Điện Biên phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 cung ứng vật tư y tế theo mặt hàng; 

Theo đề nghị điều chỉnh giá dung dịch sát khuẩn tay nhanh của Công ty cổ phần 

dược phẩm Phương Thảo nên Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế thông báo giảm giá 

02 mặt hàng dung dịch sát khuẩn tay nhanh trúng thầu được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết 

định số 66/QĐ-SYT ngày 22/01/2021 kể từ ngày 14/4/2022, cụ thể như sau: 
 

STT 
Mã 

HH 

Tên 

VTYT 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Giá trúng 

thầu 
Giá giảm  

1 F255 

TH.A 

HAND 

RUB 

Tân Hương 
Việt 

Nam 
Chai 138.600 126.000 

2 F258 

TH.A 

HAND 

RUB 

Tân Hương 
Việt 

Nam 
Chai 89.880 63.000 

Mọi thông tin khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 66/QĐ-SYT ngày 

22/01/2021 của Sở Y tế Điện Biên phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 

cung ứng vật tư y tế theo mặt hàng. 

Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo để các cơ sở 

khám, chữa bệnh và Công ty cổ phần dược phẩm Phương Thảo biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KBNN tỉnh; 

- KBNN các huyện, thị xã; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, ĐVMT. 

 TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

Phạm Giang Nam 
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