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Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn  

 

 

 Sau khi thẩm tra Tờ trình số 44/TTr-SYT ngày 23/5/2018 của Sở Y tế về 
việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc 
Carbamazepin 200mg cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Văn phòng UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ngày 25/11/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt cho Trung tâm Phòng 
chống bệnh xã hội tỉnh (nay sáp nhập thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) 
mua 60.000 viên thuốc Carbamazepin 200mg, thời gian thực hiện hợp đồng 12 
tháng (Quyết định số 2253/QĐ-UBND), đến nay mới thực hiện được ½ thời 
gian hợp đồng Sở Y tế đã tiếp tục đề nghị mua, vì vậy đề nghị Sở Y tế có báo 
cáo, giải trình rõ lý do (số bệnh nhân tăng đột biến, dự trù không sát thực tế...). 
Đồng thời rà soát, tổng hợp số lượng thuốc Carbamazepin 200mg đã cấp cho 
bệnh nhân và số lượng còn lại tại các cơ sở y tế để có đủ cơ sở trình Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét. 

2. Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn rà soát, đánh giá nhu 
cầu cần sử dụng các loại thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu mua sắm thuốc 
năm 2019 để Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, tránh 
tình trạng trình nhiều lần như thời gian qua. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế xem xét, làm rõ và bổ sung các 
nội dung trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     
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