
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

ĐƠN VỊ MUA SẮM  

TẬP TRUNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /SYT-ĐVMS Điện Biên, ngày       tháng 10 năm 2022 

V/v thông báo thay đổi thông tin 

của thuốc đã trúng thầu. 
 

  
 Kính gửi: 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

- Công ty TNHH dược phẩm U.N.I Việt Nam; 

- Công ty TNHH dược phẩm Hà Thành. 

 

Đơn vị mua sắm thuốc tập trung - Sở Y tế tỉnh Điện Biên nhận được Công 

văn số 182/2022.CV-UNI ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Công ty TNHH dược 

phẩm U.N.I Việt Nam về việc cập nhật số đăng ký thuốc trúng thầu Egilok, Công 

văn số 22/2022/CV-HT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Công ty TNHH dược 

phẩm Hà Thành về việc cung ứng thuốc trúng thầu theo tên và mẫu nhãn mới; 

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Sở 

Y tế tỉnh Điện Biên phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1 cung ứng 

thuốc generic năm 2021 - 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-SYT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Sở 

Y tế tỉnh Điện Biên phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 cung ứng 

thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2021 - 2022; 

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

Sau khi xem xét Công văn của các nhà thầu trúng thầu, để thuận lợi cho 

việc cung ứng thuốc giữa các nhà thầu trúng thầu và các đơn vị nên Sở Y tế 

thông báo thay đổi thông tin của thuốc đã trúng thầu được Sở Y tế phê duyệt 

tại Quyết định số 1165, 1166/QĐ-SYT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Sở Y 

tế tỉnh Điện Biên như sau: 

1. Thay đổi số đăng ký của thuốc đã trúng thầu: 

 

Mã 

HH 
Tên thuốc Tên hoạt chất 

SĐK đã được 

phê duyệt 
SĐK thay đổi  

A474 Egilok 
Metoprolol 

tartrate 

VN-15892-12 

(CV gia hạn đến 

21/12/2020) 

VN-22910-21 

 

 



 

 

2. Thay đổi tên của thuốc đã trúng thầu: 
 

Mã 

HH 
Thành phần Cơ sở sản xuất 

Tên thuốc đã 

được phê duyệt 

Tên thuốc thay 

đổi  

B062 

Nha đảm tử, 

Berberin, Mộc 

hương, Tỏi, 

Cát căn  

Công ty CP dược 

Danapha 
Colitis Colitis Danapha 

 

Mọi thông tin khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1165/QĐ-SYT 

ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói số 1 cung ứng thuốc generic năm 2021 -2022, Quyết 

định số 1166/QĐ-SYT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 cung ứng thuốc cổ truyền, thuốc 

dược liệu năm 2021 - 2022. 

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

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nhà thầu trúng thầu biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KBNN tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- KBNN các huyện, thị xã; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, ĐVMS. 

 TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 
 

 

 

Vừ A Sử 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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