
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  5044 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  18  tháng 12 năm 2018 

V/v thẩm tra Báo cáo số 
479/TTr-SYT ngày 12/12/2018  

 
 

Kính gửi: Sở Y tế. 
 
 

Sau khi thẩm tra Báo cáo số 479/TTr-SYT ngày 12/12/2018 của Sở Y tế 
về việc thẩm định dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
mua thuốc cấp thiết cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi Lạng Sơn năm 
2018, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến với Sở Y tế như sau: 

1. Cần thống nhất với Bảo hiểm xã hội tỉnh bằng văn bản về danh mục, số 
lượng và giá kế hoạch các thuốc trước khi trình UBND tỉnh. 

2. Trong Báo cáo thẩm định cần giải trình, làm rõ vì sao thiếu thuốc, cần 
mua các thuốc cấp thiết trên của các đơn vị.  

Nêu rõ lý do trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho các đơn vị với thời 
gian thực hiện hợp đồng là 03 tháng và 06 tháng, trong đó UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 về việc phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế 
trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, bổ sung các nội dung trên để có cơ sở trình lãnh đạo UBND tỉnh 
xem xét, quyết định./. 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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