
 

 

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 5 năm 2022 
V/v điều chuyển số lượng thuốc 

trúng thầu năm 2021-2022 (lần 11). 
 

 
 

 

Kính gửi:          

 - Bệnh viện Phổi; 

- Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng. 
 

 

Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế nhận được Tờ trình số 189/TTr-BVP ngày 

05/5/2022 của Bệnh viện Phổi xin điều chuyển thuốc đã trúng thầu năm 2022, Đơn vị 

mua thuốc tập trung - Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế 

quy định việc đấu thầu mua 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;  

Theo đề nghị tại Tờ trình và Danh mục thuốc đã trúng thầu đề nghị điều tiết giữa 

Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng. 

Theo Quyết định số 1165/QĐ-SYT ngày 23/12/2020 của Sở Y tế, Bệnh viện Phổi 

đã trúng thầu mặt hàng thuốc Ceftriaxon 1g tuy nhiên vì lý do bất khả kháng nên nhà 

thầu trúng thầu không có hàng để cung ứng nên Bệnh viện Phổi thiếu thuốc kháng sinh 

phục vụ công tác điều trị. Để đảm bảo cung ứng kịp thời và đầy đủ thuốc phục vụ hoạt 

động chuyên môn, Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế điều chuyển 02 mặt hàng của 

Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng cho Bệnh viện Phổi (phụ lục kèm theo). 

Yêu cầu Bệnh viện Phổi được nhận thuốc điều chuyển tổ chức ký kết hợp đồng 

(hoặc ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng) với nhà thầu trúng thầu, tổ chức cung ứng, 

quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành. Trung tâm Y tế 

huyện Mường Ảng mua đúng số lượng thuốc đã phân bổ sau điều chuyển.  

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Đơn vị mua 

thuốc tập trung - Sở Y tế để được trao đổi, giải quyết./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên;                                                                                   

- BHXH tỉnh; 
- Nhà thầu trúng thầu; 

- KBNN tỉnh; 

- KBNN huyện MA; 
- Website SYT; 

- Lưu VT, ĐVMT. 

 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG ĐƠN VỊ  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Phạm Giang Nam 



 

 

Phụ lục   

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU NĂM 2021-2022 ĐƢỢC ĐIỀU CHUYỂN SỐ LƢỢNG 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-ĐVMT ngày      tháng 5 năm 2022 của Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế) 

 

STT MHH Tên thuốc 
Tên hoạt 

chất 

Nồng độ - 

hàm lƣợng 

SĐK hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Nƣớc 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

điều 

chuyển 

cho Bệnh 

viện Phổi 

Số 

lƣợng 

còn lại 

của 

TTYT 

huyện 

Mƣờng 

Ảng 

Số QĐ 

phê duyệt 

Nhà thầu 

trúng thầu 

1 A197 Cefamandol Cefamandol 1g 
VD-31706-

19 

CN 3 - 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Phẩm 

Imexpharm 

tại Bình 

Dương 

Việt 

Nam 
Lọ 6.000 34.000 

1165/QĐ-
SYT ngày 

23/12/2018 

Công ty cổ 

phần thương 

mại dược liệu 

Mường Thanh 

tỉnh Điện Biên 

2 A238 
Zoximcef 

1g 
Ceftizoxim 1g 

VD-29359-

18 

Công ty Cổ 

phần 

Pymepharco 

Việt 

Nam 
Lọ 3.000 12.000 

1165/QĐ-
SYT ngày 

23/12/2018 

Công ty cổ 

phần thương 

mại và dược 

phẩm Hoàng 

Giang 

   Tổng: 02 khoản                   
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