
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SYT-NVY 

V/v thực hiện cơ chế mua sắm hàng hóa 

y tế phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID -19 

An Giang, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

          - Bệnh viện tuyến tỉnh; 

          - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

          - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/1014 của Chính phủ 

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

Nghị Quyết số 79/NQ-CP ngày 22/07/2021 của Chính Phủ về mua sắm 

thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết, phương tiện phục vụ phòng chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 682/UBND-KTTH ngày 12/07/2021 của Uỷ ban 

nhẩn dân tỉnh về việc mua sắm hàng hóa y tế; xây dựng công trình phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình cấp bách; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/08/2021 của Chính phủ về các 

giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 

số 30/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội khóa XV. 

Để việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, test nhanh kháng 

nguyên, sinh phẩm (hàng hóa y tế) phục vụ công tác khám chữa bệnh trong bối 

cảnh dịch COVID-19, phù hợp các quy định của Pháp luật, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị thực hiện các nội dung như sau: 

1. Thực hiện mua sắm hàng hóa y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch 

theo Công văn số 2208/SKHĐT-ĐT ngày 22/09/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về vệc hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính 

phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có hướng dẫn 

việc chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP, cụ thể: “Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 

22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước: 

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và 

giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong 

vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định 

thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác 
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định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, 

chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn 

thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ 

quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc công khai kết quả chỉ 

định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc 

Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này”. Theo Nghị quyết số 79/NQ-CP 

ngày 22/07/2021 của Chính phủ: “Việc mua sắm bằng hình thức chỉ định thầu 

được áp dụng đối với gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển 

khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách”. Thời gian 

qua, Sở Y tế đã thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 

hàng hóa y tế theo hình thức chỉ định thầu để các đơn vị tổ chức mua sắm, sử 

dụng trong trường hợp cấp bách do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 

tại địa phương.   

2. Hiện nay, một số đơn vị tổ chức xét nghiệm và cấp gấy xác nhận kết 

quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các đối tượng là tài 

xế, người dân có nhu cầu đi lại giữa các địa phương. Đề việc mua sắm hàng hóa 

y tế sử dụng trong trường hợp nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật, 

tránh việc chia nhỏ gói thầu để nhằm mục đích chỉ định thầu, do vi phạm các 

hành vi bị cấm trong đấu thầu. Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát nhu cầu sử 

dụng từ nay đến cuối năm 2021, lập kế hoạch mua sắm một lần đối với các vật 

tư y tế (đặc biệt sinh phẩm chẩn đoán nhanh SARS-CoV-2) từ nguồn thu của 

đơn vị theo hình khác phù hợp quy định của Luật đấu thầu. 

Trường hợp cấp bách, cần thiết mua sắm sử dụng phục vụ công tác phòng, 

chống dịch, báo cáo Sở Y tế xem xét giải quyết. 

Sở Y tế đề nhị các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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