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

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-KHTC An Giang, ngày      tháng      năm 2021 

V/v chấn chỉnh việc mua sắm 

hàng hóa y tế phục vụ công tác 

phòng chống dịch COVID-19  

 

 

Kính gửi : Các đơn vị y tế trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 1447/UBND-KTTH ngày 22 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chấn chỉnh việc thẩm định, tham 

mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch LCNT mua sắm hàng 

hóa y tế  (Văn bản kèm theo), Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn 1447/UBND-KTTH 

ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Khi có nhu cầu mua sắm hàng hóa y tế (bao gồm thuốc, sinh phẩm, hóa 

chất, vật tư, trang thiết bị y tế) nói chung và trong phòng, chống dịch COVID-19 

nói riêng, đề nghị đơn vị khẩn trương, rà soát, xây dựng kế hoạch mua sắm hàng 

hóa y tế phải đảm bảo đủ số lượng, chủng loại phù hợp tình thực tế và tuân thủ 

các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, trong đó lưu ý các nội dung 

quan trọng như : 

- Về giá mua sắm hàng hóa: thực hiện tham khảo, xác định và trình phê 

duyệt giá mua sắm hàng hóa y tế đảm bảo tuân thủ chặt chẽ theo các quy định 

của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 

năm 2014 của Chính phủ; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật có liên quan. 

- Về hình thức lựa chọn nhà thầu: Đề xuất phê duyệt hình thức lựa chọn 

nhà thầu đảm bảo theo các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng 

dẫn dưới Luật có liên quan, đặc biệt đối với các hình thức chỉ định thầu, chỉ định 

thầu rút gọn, hoặc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định 

số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, nội 

dung mua sắm cần nêu rõ nguyên nhân cụ thể như tình hình diễn biến dịch bệnh 

nguy hiểm, ngoài tầm kiểm soát; nhu cầu cấp thiết của đơn vị khi số lượng bệnh 

nhân tăng đột biến ngoài khả năng dự báo; nhiệm vụ cấp thiết do Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao; hàng hóa mua sắm có tính độc quyền, khan hiếm nhà cung ứng.... 

3. Trường hợp cấp bách, khó khăn trong quá trình thực hiện, nếu có sự 

biến động bất thường về số lượng, giá cả hàng hóa trên thị trường và không 
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thương thảo được với nhà thầu cung ứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng dến sức 

khỏe, tính mạng của nhân dân, cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 

mua sắm hàng hóa y tế; phải kịp thời báo cáo, đề xuất hướng giải quyết cho Sở 

Y tế kịp thời phối hợp các cơ quan có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo, giải quyết. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết và thực hiện đúng quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (b/c); 

- Phòng NVY (biết thực hiện);  

- Lưu: VT, KHTC. 

(Đính kèm Công văn số 1447/UBND-

KTTH) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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