
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3104 /SYT-NVD 

 V/v đảm bảo thuốc, hóa chất và vật tư 

y tế  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

  Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2020 

 

 
 

                             Kính gửi:  

              - TTYT huyện, thị xã và thành phố Huế; 

     - Các cơ sở khám chữa bệnh; 

     - Các nhà thầu. 

  

Thực hiện Công văn 1383/KCB-QLCL&CĐT ngày 12/10/2020 của Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh về việc triển khai công tác phòng chống lũ lụt tại các 

tỉnh miền Trung; Công văn 857/DP-DT ngày 12/10/2020 của Cục Y tế dự phòng 

về việc công tác phòng chống dịch bệnh, ứng phó mưa lớn và lũ lụt; Công điện 

số 1625/CĐ-BYT ngày 14/10/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế 

ứng phó mưa, lũ lụt và bão số 7. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thiên tai. 

Sở Y tế đề nghị: 

1. Các TTYT huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ sở khám chữa bệnh 

(các đơn vị) : 

- Rà soát thuốc, hóa chất và vật tư y tế của đơn vị, có kế hoạch kịp thời bổ 

sung lượng dự trữ thuốc, hóa chất và vật tư cần thiết, đảm bảo đủ cơ số: 

+ Phòng chống dịch bệnh. 

+ Phòng chống lụt bão. 

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám 

chữa bệnh, công tác phòng chống lụt bão và phòng chống dịch bệnh. 

- Thường xuyên kiểm tra hạn dùng và chất lượng của thuốc, hóa chất và vật 

tư y tế, tránh để hư hỏng và hết hạn, gây lãng phí. 

-  Đảm bảo điều kiện bảo quản thuốc, hóa chất và vật tư y tế theo đúng quy 

định, không để mưa bão và lũ lụt ảnh hưởng đến chất lượng thuốc, hóa chất và 

vật tư y tế. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng cung ứng thuốc, hóa chất 

và vật tư y tế theo đúng quy định hiện hành và có báo cáo về Sở Y tế. 

2. Các nhà thầu 

- Chủ động dữ trữ đầy đủ thuốc, hóa chất và vật tư y tế đã có trong hợp 

đồng với các đơn vị. 
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-  Cung ứng đầy đủ và kịp thời các mặt hàng có trong hợp đồng theo dự trù 

của đơn vị, đặc biệt là các thuốc cấp cứu, phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối 

không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất và vật tư y tế.   

 Vậy Sở Y tế thông báo để các đơn vị, các nhà thầu biết và nghiêm túc thực 

hiện. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 
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