
 

 

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 sinh phẩm, vật tư y tế 

đã trúng thầu. 
 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ sở khám, chữa bệnh; 

- Công ty cổ phần dược phẩm Phương Thảo; 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn VINAMEDI Việt Nam. 
 

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Quyết định 59/QĐ-SYT ngày 22/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 cung ứng sinh phẩm chẩn đoán 

invitro; Quyết định 66/QĐ-SYT ngày 22/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên phê 

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

Để đảm bảo giá các mặt hàng sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế đã trúng 

thầu tại tỉnh Điện Biên năm 2022 không vượt giá kê khai được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Y tế, Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế thông báo giảm giá 

các sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế đã trúng thầu được Sở Y tế phê duyệt tại 

Quyết định số 59, 66/QĐ-SYT ngày 22/01/2021 của Sở Y tế kể từ ngày 01/4/2022 như 

phụ lục kèm theo Công văn này.  

Mọi thông tin khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định 59/QĐ-SYT ngày 

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

thầu số 4 cung ứng sinh phẩm chẩn đoán invitro; Quyết định 66/QĐ-SYT ngày 

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

thầu số 6 cung ứng vật tư y tế theo mặt hàng. 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo để các cơ sở khám chữa bệnh và nhà thầu 

trúng thầu 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 

 



 

 

DANH MỤC HÀNG HOÁ GIẢM GIÁ 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-ĐVMT ngày       tháng 4 năm 2022 của Sở Y tế) 
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Tên hàng hoá trúng 

thầu 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

Giá giảm Nhà thầu trúng thầu 

1 D004 
One Step Chlamydia 

Swab/Urine Test 
Wondfo China Test 35.700 30.030 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Phương Thảo 

2 D005 
OnSite Syphilis Ab 

Rapid Test 

CTK Biotech, 

Inc 
Mỹ Test 18.900 9.975 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Phương Thảo 

3 F312 
Bộ gây tê ngoài màng 

cứng 

Troge 

Medical 

GmbH 

Đức Bộ 283.710 210.000 
Công ty cổ phần dược 

phẩm Phương Thảo 

4 F180 Diacap Acute L 2.0 Bbraun Đức Quả 4.494.000 2.925.314 

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn VINAMEDI Việt 

Nam 

5 F181 Haemoselect L 0.5 Bbraun Ý Quả 9.093.000 7.507.500 

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn VINAMEDI Việt 

Nam 
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