
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:   4406 /TB-SYT        Bình Thuận, ngày   11 tháng 10 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu 

mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 2021 

(Gói thầu số 1: Thuốc Generic và  

Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền) 

            

      Kính gửi:  

- Các cơ sở y tế công lập trong tỉnh; 

    - Bệnh xá Công an tỉnh; 

    - Bệnh xá Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

    - Phòng khám Đa khoa Thiên Phú; 

    - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

              - Các nhà thầu trúng thầu tại Quyết định  

số 1346/QĐ-SYT và Quyết định số 

1347/QĐ-SYT của Sở Y tế. 

 

Căn cứ Thông tư số 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 1346/QĐ-SYT và Quyết định số 1347/QĐ-SYT ngày 

07 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt bổ sung 

kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 2021 Gói thầu số 

1: Thuốc Generic và Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền. 

 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận thông báo đến các cơ sở y tế và nhà thầu về kết 

quả lựa chọn nhà thầu bổ sung mua thuốc cho các cơ sở y tế năm 2021 Gói thầu 

số 1: Thuốc Generic và Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền đã 

được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại các Quyết định số 

1346/QĐ-SYT và Quyết định số 1347/QĐ-SYT ngày 07/10/2021.  

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đề nghị: 

1. Các cơ sở y tế và nhà thầu căn cứ vào Danh mục phân bổ số lượng 

thuốc trúng thầu bổ sung để thực hiện ký kết hợp đồng mua bán thuốc. 

Danh mục phân bổ số lượng thuốc trúng thầu bổ sung là một phần của 

Thỏa thuận khung đã được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (Bên mời thầu) ký với nhà 

thầu ngày 24/8/2021 (Gói thầu số 1: Thuốc Generic) và ngày 01/9/2021 (Gói 

thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền). 

(Đính kèm Danh mục phân bổ số lượng thuốc trúng thầu bổ sung Gói thầu 

số 1: Thuốc Generic và Gói thầu số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền). 



2. Kính đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp thực hiện trong việc thanh 

toán bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế đối với thuốc trúng thầu tại Thông báo 

này. 

 (Quyết định số 1346/QĐ-SYT và Quyết định số 1347/QĐ-SYT ngày 

07/10/2021 được đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế Bình Thuận)./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc SYT (báo cáo);     

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

       

   

 

 

        

   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Bá Tòng 


		2021-10-11T15:08:54+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế tỉnh Bình Thuận<syt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-11T15:09:06+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Bá Tòng<tongnb@syt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




