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Số:          /SYT-NVD 

V/v tiếp nhận báo giá thuốc để 

triển khai đấu thầu mua sắm 

cho thời gian 24 tháng (2023-

2024) tại tỉnh Phú Thọ (lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày           tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh dược. 

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ dự kiến triển khai công tác đấu thầu tập trung, mua sắm 

phục vụ công tác khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 và 

năm 2024 (24 tháng) bao gồm thuốc biệt dược, thuốc generic, thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền, dược liệu và vị thuốc cổ truyền. Sở Y tế đã có văn bản số 1320/SYT-NVD 

ngày 12/5/2022 thông tin và mời các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh 

dược báo giá. 

Tuy nhiên, do thời gian dự kiến thực hiện gói thầu là 24 tháng cho toàn địa bàn 

tỉnh, đồng thời giai đoạn đầu năm 2022 nhiều thuốc chưa được công bố thực hiện theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của chính 

Phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi thành Nghị quyết số 

12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho 

phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, nhiều hàng hoá khó khăn trong cung ứng nên việc thu 

thập, đánh giá thông tin báo giá gặp nhiều khó khăn. 

Vì vậy, Sở Y tế thông báo tiếp tục tiếp nhận thông tin báo giá đặc biệt đối với 

các thuốc thiết yếu, vị thuốc cổ truyền, cụ thể: 

1. Báo giá đề nghị cung cấp theo các mẫu tương ứng (gửi kèm). 

2. Thời gian, địa điểm nhận báo giá: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 

05/9 đến hết ngày 15/9/2022 tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ, đường Trần Phú, 

phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Đồng thời đề nghị gửi bản điện 

tử về địa chỉ hòm thư dauthauthuocpt2022@gmail.com.  

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các cơ sở y tế trên địa bàn; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 
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