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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ
Số: 3084 /SYT - KHNVTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 7 tháng7 năm 2020

V/v thay đổi tên nhà sản xuất
thuốc trúng thầu năm 2019.

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Tiếp nhận Công văn số 425/2020/CV-GS ngày 29/5/2020 của Công ty Cổ
phần Gon Sa về việc thay đổi tên nhà sản xuất;
Căn cứ Công văn số 20246/QLD-ĐK ngày 04/12/2019 của Cục Quản lý
Dược (Bộ Y tế) về việc thay đổi tên cơ sở đăng ký, tên cơ sở sản xuất thuốc;
Sở Y tế thông báo như sau:
- Thuốc Stadnex 40 cap: tên nhà sản xuất ghi theo Quyết định số
3000/QĐ-SYT ngày 06/8/2019 của Giám đốc Sở Y tế là “Chi nhánh Công ty
TNHH Liên doanh Stada-Việt Nam” nay điều chỉnh lại “Công ty TNHH Liên
Doanh Stellapharm-Chi nhánh 1”;
- Nhà thầu phải có trách nhiệm gửi hồ sơ thay đổi thong tin thuốc trúng
thầu đến các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận làm cơ sở thanh toán
tiền thuốc;
Sở Y tế kính đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh cập nhật lại thông tin, tạo điều
kiện đơn vị khám chữa bệnh ánh xạ lại mặt hàng thuốc này để có thuốc sử dụng
cho bệnh nhân kịp thời./.
(Đính kèm Công văn số 425/2020/CV-GS ngày 29/5/2020 của Công ty Cổ
phần Gon Sa)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Cty Cp Gon Sa;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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