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UBND TỈNH AN GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 SỞ Y TẾ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

    

Số: 1054/KH-SYT                                An Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2020 
  

KẾ HOẠCH 
Tổ chức đấu thầu mua thuốc năm 2020 

 
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

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

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

Thông tư 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 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 Công văn số 620/UBND-KTTH ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung áp dụng 

cho tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh năm 2021-2022 như sau: 

I. Mục tiêu  

Đảm bảo cung cấp đủ thuốc có chất lượng phục vụ kịp thời cho công tác điều 

trị với giá hợp lý và thống nhất trong toàn tỉnh.  

II. Nội dung Kế hoạch  

Công việc Thời gian  Người thực hiện 

Xây dựng danh mục đấu thầu tập 

trung cấp địa phương (danh mục 

khung) 

02/05/2020-08/05/2020 SYT (Phòng Nghiệp vụ 

Dược) 

Gửi danh mục khung cho các đơn 

vị góp ý 

11/05/2020-12/05/2020 SYT (Phòng Nghiệp vụ 

Dược) 

Xây dựng danh mục thuốc đấu thầu 

năm 2021-2022 (thông qua 

HĐT&ĐT) 

12/05/2020- 21/05/2020 Các cơ sở y tế 

Gửi ý kiến đề xuất về SYT  Trước ngày 22/05/2020 Các đơn vị có sử dụng 

thuốc 
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Trình UBND tỉnh phê duyệt danh 

mục đấu thầu tập trung cấp địa 

phương 

25/05/2020 – 29/5/2020 SYT 

Gửi danh mục khung cho các đơn 

vị bổ sung số lượng 

01-6-2020-03/06/2020 SYT 

Gửi danh mục kế hoạch về SYT và 

BVĐK Trung tâm 

04-6-2020-10/06/2020 Các đơn vị có sử dụng 

thuốc 

Xây dựng kế hoạch LCNT  11/06/2020-18/06/2020 Bệnh viện ĐKTT 

Họp thông qua KHĐT 19/06/2020 Các đơn vị có sử dụng 

thuốc 

Hoàn chỉnh KHĐT  Trước ngày 23/06/2020 Tổ Chuyên gia Bệnh 

viện ĐKTT 

Lập hồ sơ mời thầu (HSMT) 24/06/2020-10/07/2020 Tổ chuyên gia BV 

ĐKTT 

 

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 

23/06/2020- 10/07/2020  

≤ 20 ngày (trả lại HS ≤ 5 

ngày làm việc nếu yêu 

cầu bổ sung)  

 

Hội đồng thẩm định SYT 

Lập báo cáo thẩm định KH trình 

UBND tỉnh phê duyệt 

Trước ngày 13/07/2020 

 

Hội đồng thẩm định 

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu ≤ 5 ngày làm việc  UBND tỉnh 

Thẩm định HSMT 13/07/2020-30/07/2020 

≤ 20 ngày 

Hội đồng thẩm định SYT 

Phê duyệt HSMT ≤ 10 ngày Giám đốc Sở Y tế  

Thông báo lên msc, đăng báo đấu 

thầu (bao gồm Kế hoạch LCNT, 

HSMT) 

Đăng ít nhất 01 kỳ sau 

khi được phê duyệt kế 

hoạch 

Bên mời thầu 

Phát hành HSMT ≥ 20 ngày  Bên mời thầu 

Tiếp nhận hồ sơ dự thầu (HSDT) Đến trước thời điểm mở 

thầu  

Bên mời thầu 

Đóng và mở thầu HSĐXKT  Thời gian theo QĐ phê 

duyệt 

Bên mời thầu 

Đánh giá HSĐXKT  ≤ 30 ngày  Tổ chuyên gia 

Thẩm định kết quả & báo cáo thẩm 

định kết quả HSĐXKT 

≤ 15 ngày làm việc Tổ thẩm định 
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Phê duyệt danh sách nhà thầu vượt 

qua bước đánh giá về kỹ thuật 

≤ 3 ngày làm việc Bên mời thầu 

Mở thầu HSĐXTC  Ngay sau khi có kết quả 

đánh giá HSĐXKT 

Tổ chuyên gia 

Đánh giá HSĐXTC  ≤ 15 ngày Tổ chuyên gia 

Thẩm định kết quả & báo cáo thẩm 

định kết quả HSĐXTC. 

≤ 20 ngày Hội đồng thẩm định SYT 

Thương thảo với nhà thầu (có biên 

bản) 

≤ 7 ngày làm việc  Bên mời thầu 

Phê duyệt, công bố kết quả LCNT 

thuốc 

≤ 10 ngày  SYT 

Hoàn thiện, ký kết thỏa thuận 

khung 

≤ 10 ngày làm việc sau 

khi công bố kết quả 

Bên mời thầu 

Thông báo, công khai kết quả 

LCNT, thỏa thuận khung đã ký 

≤ 7 ngày làm việc Bên mời thầu 

Ký kết hợp đồng ≤ 10 ngày làm việc sau 

khi có thỏa thuận khung 

Các cơ sở y tế 

Thực hiện hợp đồng.    24 tháng Các cơ sở y tế 

Báo cáo kết quả thầu  ≤ 10 ngày làm việc  Bên mời thầu 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế:  

Xây dựng danh mục thuốc đấu thầu cấp địa phương và tham mưu phân cấp 

trong đấu thầu mua thuốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Xây dựng danh mục khung về thuốc gửi cho các đơn vị đề xuất số lượng.  

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt, thẩm 

định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. 

2. Các cơ sở y tế trong tỉnh:  

 + Bệnh viện công lập: cử cán bộ (đã có chứng chỉ đấu thầu và 3 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực cung ứng, sử dụng thuốc tại bệnh viện) tham gia Hội đồng 

thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế, thẩm định 

hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc tại Sở Y tế với số lượng 

như sau: 

- Trung tâm y tế huyện và bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu: mỗi 

bệnh viện cử 01 cán bộ; 

- Bệnh viện chuyên khoa: mỗi bệnh viện cử 02 cán bộ; 
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   - Bệnh viện khu vực tỉnh: 02 cán bộ;   

 + Xây dựng danh mục thuốc đấu thầu trên cơ sở tổng hợp số lượng đã sử 

dụng trong năm 2019, giá kế hoạch, đề xuất số lượng kế hoạch sử dụng 02 năm 

2021-2022;  

 + Lưu ý:  

- Số lượng kế hoạch xây dựng phải sát với nhu cầu thực tế, tăng không quá 

20% so với số lượng sử dụng của năm trước liền kề. Trong trường hợp cần tăng 

hơn phải có giải trình cụ thể, cam kết sử dụng theo hạn mức quy định của Thông tư 

15/2019/TT-BYT. Giá kế hoạch, phân nhóm thuốc, đường dùng, dạng bào chế đưa 

vào đấu thầu theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2019/TT-BYT.  

- Cơ cấu về tỷ trọng thuốc sản xuất trong nước phải chiếm trên 40% đối với 

các bệnh viện tuyến tỉnh và trên 70% đối với các bệnh viện tuyến huyện, tỷ trọng 

thuốc nội phải tăng từ 4% so với năm trước đối với các bệnh viện chưa đạt mức chỉ 

tiêu yêu cầu. Giảm cơ cấu thuốc biệt dược gốc, thay thế những thuốc biệt dược gốc 

hết bản quyền bằng thuốc generic tương ứng.  

 + Gửi danh mục thuốc và những tài liệu kèm theo sau đây về Sở Y tế và bên 

mời thầu theo đúng thời gian đã quy định trong kế hoạch:  

- Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá kế hoạch từng mặt 

hàng trong từng gói thầu. 

- Biên bản họp Hội đồng Thuốc và Điều trị của đơn vị về kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu mua thuốc, thuốc biệt dược phải có giải trình cụ thể. 

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị công lập. 

- Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa đơn vị và cơ quan BHXH. 

- Báo cáo tình hình thực tế mua và sử dụng thuốc gói thầu năm 2019-

2020. 

- Cung cấp 03 bảng báo giá mới nhất hoặc hóa đơn bán hàng cho mỗi loại 

hàng hóa trong kế hoạch đấu thầu (nộp kèm theo phụ lục I & phụ lục II căn cứ xây 

dựng giá kế hoạch ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT). 

- Có bản Cam kết thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp 

đồng đã ký kết. Đối với thuốc cấp cứu, thuốc giải độc, thuốc hiếm, thuốc kiểm soát 

đặc biệt, dịch truyền và những tình huống khác sau khi báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền, cơ sở y tế bảo đảm thực hiện tối thiểu 50% giá trị của từng phần trong hợp 

đồng đã ký kết. 

+ Ký kết hợp đồng với các nhà thầu sau khi có kết quả. 

+ Thực hiện hợp đồng. 

+ Báo cáo kết quả thực hiện. 
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3. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm: Tổng hợp số liệu, xây dựng kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp 

luật đối với đơn vị đấu thầu tập trung cấp địa phương. 

4. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh: đề nghị cử người tham gia tất cả các công đoạn 

của quá trình lựa chọn nhà thầu mua thuốc. 

IV. Phạm vi áp dụng:  

Kế hoạch này được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế công lập trong tỉnh. 

Các đơn vị tư nhân có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT có thể áp dụng theo 

kế hoạch này hoặc tự tổ chức đấu thầu riêng. 

Đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và 

nội dung của kế hoạch./. 

                                                                                       

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC  
 -UBND tỉnh An Giang;   

 -Các đơn vị y tế trong tỉnh; 

 -BHXH tỉnh; 

 -Lưu VT, NVD. 
                                                                                                             

 

 

                                                                                                     Từ Quốc Tuấn 
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