
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA  VIỆT NAM 

     TỈNH GIA LAI                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND          Gia Lai, ngày       tháng  3 năm 2021 

 

   QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021  

cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế ban 

hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

           Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 763/TTr-SYT ngày 26/3/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

          Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021 cho 

các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chi tiết theo các phụ lục kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm, gồm: 

1. Cung cấp vị thuốc cổ truyền năm 2021 của Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa 

theo Phụ lục 1. 

2. Cung cấp vị thuốc cổ truyền năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa 

theo Phụ lục 2.  

3. Cung cấp vị thuốc cổ truyền năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Kông 

Chro theo Phụ lục 3.  

4. Cung cấp vị thuốc cổ truyền năm 2021 của Bệnh viện 331 theo Phụ lục 4. 

5. Cung cấp thuốc năm 2021 của Bệnh viện Tâm thần kinh theo Phụ lục 5. 

Điều 2. Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, Trung 

tâm Y tế huyện Kông Chro, Bệnh viện 331, Bệnh viện Tâm thần kinh chịu trách 

nhiệm triển khai các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo quy định 

của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước pháp luật về kết quả lựa chọn nhà thầu, chất lượng và tiến độ thực hiện gói 

thầu.  

 Sở Y tế chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu và những nội dung đã cam kết.  



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính; Giám đốc các cơ sở y tế: Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, Trung 

tâm Y tế huyện Kông Chro, Bệnh viện 331, Bệnh viện Tâm thần kinh; Giám đốc 

Kho bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                     KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3;                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh 

- Lưu: VT, KGVX, KTTH. 

                                                               

                                                                                                       Đỗ Tiến Đông                                          
                                                                                             

                                                                                                


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-03-31T15:01:03+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Nguyễn Quảng Hà<hanq.vpub@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-31T15:32:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Tiến Đông<dongdt.ubnd@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-03-31T16:10:42+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-03-31T16:11:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-03-31T16:12:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




