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GIẤY MỜI
Về việc mở Hồ sơ đề xuất Tài chính
Gói số 1: Gói thầu thuốc generic
Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-SYT ngày 19/08/2021 của Giám đốc Sở Y
tế Ninh Thuận về việc phê duyệt Danh sách những mặt hàng đáp ứng yêu cầu kỹ
thuật thuộc gói số 1: Gói thầu thuốc Generic;
Căn cứ Thông báo số 2610/TB-SYT ngày 24/6/2021 của Sở Y tế Ninh
Thuận về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch trong quá trình tham dự,
đóng, mở thầu thuốc tại Sở Y tế;
Sở Y tế tổ chức mở Hồ sơ đề xuất tài chính gói số 1: Gói thầu thuốc
Generic với các nội dung như sau:
1. Thành phần mời:
- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế (Giám đốc và Phó Giám đốc Bùi Văn Kỳ);
- Tổ trưởng: tổ Chuyên gia, tổ thẩm định;
- Các thành viên phục vụ buổi mở thầu.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/8/2021.
- Địa điểm: tại Hội trường của Sở Y tế (số 01 đường 21 Tháng 8, Phan
Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)
- Giao Văn phòng Sở phối hợp Tổ trưởng Tổ chuyên gia chuẩn bị Hội
trường, các phương tiện, thiết bị cần thiết…phục vụ buổi mở thầu.
Kính mong Quý đại biểu tham dự đầy đủ và đúng thời gian để buổi mở
thầu diễn ra thuận tiện và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 (đeo
khẩu trang, rửa tay sát khuẩn) theo quy định./.
Nơi nhận:
- Thành phần mời;
- Văn phòng Sở;
- Phòng KHNVTC;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, N.Hùng.
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