
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

V/v xem xét đề nghị của Sở Y 

tế về mua sắm vật tư y tế, vắc 

xin, hóa chất, sinh phẩm 

 

Kính gửi: Sở Y tế. 

 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 125/TTr-SYT ngày 27/5/2020 của Sở Y tế về 

việc phê duyệt dự toán mua sắm và danh mục đấu thầu vật tư y tế cho Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng năm 2020; Báo cáo số 293/BC-

SYT ngày 27/5/2020 của Sở Y tế về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu mua vắc xin dịch vụ cho Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng năm 2020; 

Tờ trình số 127/TTr-SYT ngày 28/5/2020 của Sở Y tế về việc phê duyệt dự toán 

mua sắm và danh mục hóa chất, sinh phẩm y tế bổ sung năm 2020 cho các đơn 

vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Yêu cầu Sở Y tế: 

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc trình các nội dung trên chưa nêu 

rõ được lý do cần trình (sự cần thiết), chưa chủ động trong việc thực hiện theo 

quy định của UBND tỉnh về mua sắm tập trung. 

- Giải trình, báo cáo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan 

trong việc chưa trình UBND tỉnh phê duyệt mua sắm tập trung vật tư y tế cho 

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020. Yêu cầu Sở Y tế khẩn trương đẩy 

nhanh tiến độ việc tổng hợp mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, hoàn thành trước 15/6/2020; nếu để xảy ra 

việc thiếu vật tư y tế cho các cơ sở y tế lãnh đạo Sở phải chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh.  

2. Yêu cầu đối với từng nội dung Tờ trình, Báo cáo như sau: 

a) Tờ trình số 125/TTr-SYT 

- Tổng hợp, báo cáo làm rõ tình hình sử dụng đối với tất cả các mặt hàng 

vật tư y tế đã trúng thầu năm 2019 (số lượng trúng thầu, số đã mua, số đã sử 

dụng, số còn tồn, nhu cầu mặt hàng và số lượng cần mua của các cơ sở y tế đến 

30/4/2020); đề xuất nhu cầu cần thiết phải mua sắm vật tư y tế cho các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh đến khi hoàn thành việc mua sắm tập trung vật tư y tế cho các 

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020.  

- Giải trình, làm rõ lý do trình mua sắm 23 mặt hàng vật tư y tế cho Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh và 17 mặt hàng vật tư y tế Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng. 
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b) Báo cáo số 293/BC-SYT 

- Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát nhu cầu mua sắm vắc xin năm 

2020; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Thực hiện quy trình đấu thầu mua sắm tập trung vắc xin cho các cơ sở y 

tế trên địa bàn toàn tỉnh theo điểm c khoản 3 Điều 50 Thông tư số 15/2019/TT-

BYT ngày 11/7/2019 của  Bộ trưởng Bộ Y  tế quy định về đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập quy định “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung vào Danh mục thuốc đấu thầu tập 

trung cấp địa phương các mặt hàng thuốc không thuộc danh mục này (trừ thuốc 

thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và đấu thầu tập 

trung cấp quốc gia) để sử dụng tại các cơ sở y tế của địa phương…” để giảm 

nhân lực, thời gian,… cho các cơ sở y tế khi tổ chức đấu thầu tại đơn vị. 

c) Tờ trình số 127/TTr-SYT 

Giải trình, làm rõ lý do trình mua sắm hóa chất, sinh phẩm y tế bổ sung 

năm 2020 cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh có cơ sở 

xem xét, quyết định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế, các cơ quan liên quan biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, KT, TH-NC; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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