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   QUYẾT ĐỊNH 

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

cho Trung tâm Y tế thành phố Pleiku  

 

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 978/TTr-SYT ngày 13/4/2021. 

                                                      QUYẾT ĐỊNH: 

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

Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, với các nội dung chi tiết theo phụ lục kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu đính kèm.  

        Điều 2. Trung tâm Y tế thành phố Pleiku chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp 

theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng 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; Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Pleiku; 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                                          
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