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Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar). 

   

 Sở Y tế thành phố Cần Thơ nhận được Công văn số 1650/CV-DBD ngày 

29/11/2019 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) 

về việc hủy ủy quyền phân phối thuốc trúng thầu tại Công văn số 1462/CV-DBĐ 

ngày 21/10/2019. 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau: 

1. Ngày 25/10/2019, Sở Y tế thành phố Cần Thơ có Công văn số 3634/SYT-

YDQLHN đồng ý việc thực hiện ủy quyền phân phối thuốc trúng thầu theo đề nghị 

của Công ty Bidiphar tại Công văn số 1462/CV-DBĐ ngày 21/10/2019. Thời gian 

thực hiện từ ngày 01/12/2019 đến hết giá trị thầu năm 2018. 
 

2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định 

(Bidiphar) được hủy việc thực hiện ủy quyền theo Công văn 3634/SYT-YDQLHN 

ngày 25/10/2019 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Theo đó, Chi nhánh Công ty CP 

Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tại Cần Thơ tiếp tục cung ứng thuốc trúng 

thầu cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến hết hiệu lực của kết quả 

thầu năm 2018 (16/02/2020). 
 

 Đề nghị Chi nhánh Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tại Cần 

Thơ có trách nhiệm liên hệ với các cơ sở y tế để tiếp tục cung ứng kịp thời thuốc 

phục vụ cho nhu cầu điều trị. 

 

Trân trọng./. 

 
 Nơi nhận:                                                                
-Như trên; 

-Kho bạc nhà nước; 

-Bảo hiểm xã hội; 

-Cty TNHH MTV thương mại Bidiphar; 

-Trang web Sở Y tế; 

-Lưu VP, NVD. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Phước Tồn  

 

V/v rà soát lại số lượng thuốc dự t 

tham gia đấu thầu năm 2020 

 

V/v hủy ủy quyền phân phối thuốc trúng 

thầu năm 2018 của công ty Bidiphar 
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