
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /SYT-NVD  

V/v điều chỉnh quy cách đóng gói đối 

với thuốc BLUECOSE  trúng thầu 

năm 2017-2018 của Công ty Cổ phần 

DVTM và Dược phẩm Hà Nội  

Sơn La, ngày 06 tháng 11 năm 2018 

Kính gửi:  Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Thực hiện Quyết định số 731/QĐ-SYT ngày 18/12/2017 của Giám đốc Sở 

Y tế Sơn La về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng 

thuốc generic năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Công văn số 8726/QLD-ĐK ngày 22/6/2017 của Cục Quản lý 

Dược Việt Nam về việc xác nhận thông tin thuốc đã được cấp số đăng ký; 

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Dược phẩm 

Hà Nội tại Công văn số 02.18/CV-ĐCTT-DPHN ngày 01/11/2018 về việc điều 

chỉnh qui cách thuốc trúng thầu; 

Sở Y tế thông báo đến đơn vị thông tin về quy cách đóng gói của 01 loại 

thuốc trúng thầu năm 2017-2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và 

Dược phẩm Hà Nội như sau: 

STT 

theo QĐ 

731/QĐ-

SYT 

Tên thuốc Tên hoạt chất 
Nồng độ - 

Hàm lượng 

Nhóm 

thuốc 

Dạng bào 

chế, đường 

dùng,  

Quy cách đóng 

gói cũ 

Quy cách đóng 

gói mới  

11 Bluecose Acarbose 100mg Nhóm 1 
Viên nén, 

uống 

Hộp 10 vỉ x 10 

Viên  
Hộp 5 vỉ x 

10 viên 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                                                  
- Như trên;       
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;                                                  
- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, MP, TP; 

- Công ty CP DV TM và Dược phẩm Hà hội; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Hải  
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