
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    năm 2022 

 

                                                      QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc 

 tập trung của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2024  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

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 về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

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

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 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; 

Căn cứ Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành, liên tịch ban hành;  

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2684/TTr-SYT ngày 09/8/2022 và 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 1047/TTr-BV ngày 05/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung của tỉnh 

Gia Lai giai đoạn 2023-2024 với những nội dung như sau:  

1. Tên gói thầu: Mua thuốc tập trung của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2024. 

2. Danh mục: 815 danh mục thuốc generic và 72 danh mục thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền (theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 1047/TTr-

BV ngày 05/8/2022). 

3. Giá trị gói thầu: 864.750.099.657 đồng. 

4. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước; nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán. 

5. Những quy định về thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Việc mua thuốc được thực hiện theo lộ trình và nhu cầu thực tế, đảm bảo 

đúng theo quy định của pháp luật. 

b) Nguồn vốn mua thuốc thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông 

tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

c) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được điều chỉnh (nếu có) khi có sự thay đổi 

các quy định của pháp luật về đấu thầu và mua sắm thuốc có liên quan.  

      (Chi tiết theo Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm).  



Điều 2.  
1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được 

phê duyệt; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả lựa chọn nhà thầu, chất 

lượng, tiến độ thực hiện gói thầu; theo dõi, tham mưu điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu (nếu có) khi có sự thay đổi các quy định của pháp luật về đấu thầu và mua 

sắm thuốc có liên quan. 

2 Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 

luật về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và những nội dung báo cáo, 

đề xuất 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo 

hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

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                                                                           
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, KTTH. 

 

                                                       

                                                                                         Hồ Phước Thành                
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