
 

 

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 11 năm 2022 
V/v thông báo giảm giá vật tư y tế đã 

trúng thầu. 
 

 

Kính gửi:  

 - Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Công ty TNHH thiết bị y tế và hoá chất Hoàng Phương. 
 

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

180/CV-HP/2022 ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế và hoá chất Hoàng Phương về việc giảm giá hàng hoá; 
Căn cứ Nghị định số 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 số 66/QĐ-SYT ngày 22 tháng 01 năm 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. 

Sau khi xem xét công văn của Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế và 

hoá chất Hoàng Phương, Đơn vị mua sắm tập trung - Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông 

báo giảm giá mặt hàng vật tư y tế đã trúng thầu ống xông nong niệu quản (Ureteral 

Catheter) được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-SYT ngày 22/01/2021 kể 

từ ngày 15/4/2022 như sau: 
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Giá 

giảm 

(VND)  

F402 

Ống xông nong 

niệu quản (Ureteral 

Catheter) 

MEDpro 

Medical 

B.V  

Hà Lan Cái 490.000 350.000 

Mọi thông tin khác của mặt hàng vật tư y tế trúng thầu trên vẫn giữ nguyên 

theo Quyết định số 66/QĐ-SYT ngày 22 tháng 01 năm 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. 

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

đa khoa tỉnh và nhà thầu trúng thầu biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KBNN tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- 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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