
 UBND TỈNH BÌNH THUẬN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

             SỞ Y TẾ                        Độc lập- Tự do- hạnh phúc 

Số:  1205  /SYT-NV                                       Bình Thuận, ngày   01  tháng 4 năm 2022 

 

                                  

      

           

     Kính gửi:  

- Các cơ sở y tế công lập trong tỉnh; 

    - Phòng khám Đa khoa Thiên Phú. 
 

 

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng thuốc năm 2022 của các đơn vị đăng ký, Sở Y 

tế đã tổng hợp danh mục số lượng và tra giá thuốc. 

Sau khi tổng hợp danh mục và tra giá thuốc, kết quả như sau: 

- Danh mục thuốc đấu thầu năm 2022 đã tổng hợp có giá hợp lệ: 

+ Gói số 1: Thuốc Generic: 1789 mặt hàng;  

+ Gói số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền: 240 mặt hàng, trong đó: 

(1) Có hàm lượng: 176 mặt hàng;  

(2) Không có hàm lượng: 64 mặt hàng. 

- Danh mục thuốc không có giá/giá không hợp lệ: 

+ Gói số 1: Thuốc Generic: 47 mặt hàng;  

+ Gói số 2: Thuốc Dược liệu, thuốc cổ truyền: 08 mặt hàng, trong đó: 

(1) Có hàm lượng: 07 mặt hàng;  

(2) Không có hàm lượng: 01 mặt hàng. 

Để đảm bảo tiến độ đấu thầu tập trung, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn 

trương rà soát và cho ý kiến bằng văn bản đối với Danh mục thuốc đấu thầu năm 

2022 đã tổng hợp (trên website Sở Y tế/Thông tin đấu thầu/Thông báo thầu). 

Văn bản phản hồi gửi về Sở Y tế - Phòng Nghiệp vụ (Dược) chậm nhất 

đến hết ngày 07/4/2022. Quá thời hạn trên, Sở Y tế không nhận được văn bản 

của đơn vị xem như đơn vị đã thống nhất với Danh mục thuốc đấu thầu năm 

2022 đã tổng hợp của Sở Y tế. 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

KHẨN 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Tòng 

V/v cho ý kiến đối với Danh 

mục thuốc đấu thầu năm 

2022 đã tổng hợp. 
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