
UBND TỈNH NAM ĐỊNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

             SỞ Y TẾ                                           Độc lập- Tự do - Hạnh phúc                                     

Số:            /SYT- NVD                            Nam Định, ngày       tháng  11 năm 2019 

V/v đảm bảo cung ứng thuốc 

 

           Kính gửi:  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Nam Định 

  
  

Căn cứ công văn 19760/QLD-GT ngày 22/11/2019 của Cục Quản lý Dược- 

Bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng thuốc. Để đảm bảo cung ứng thuốc tiêm chứa 

Bupivacaine phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, Sở Y tế yêu 

cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nam Định thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Khẩn trương rà soát công tác mua sắm thuốc, đảm bảo cung ứng kịp thời 

trong trường hợp cần thay thế thuốc đã trúng thầu, chủ động liên hệ với các cở 

kinh doanh thuốc để được cung ứng. 

2. Sở Y tế Nam Định gửi kèm theo công văn số 19760/QLD-GT của Cục 

Quản lý Dược- Bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng thuốc, trong đó hướng dẫn việc 

mua thuốc Bupivacaine để các đơn vị làm căn cứ thực hiện. 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Sở 

Y tế (Phòng nghiệp vụ Dược) để phối hợp giải quyết. 

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

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Các Đ/c Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 
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