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Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 

 

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 01/KL-TTT ngày 18/3/2022 của Thanh tra 

tỉnh về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, 

vacxin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19; 

Nhằm đảm bảo việc tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất 

(gọi chung là hàng hóa y tế) tại các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng theo quy 

định, Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện một số nội dung như 

sau: 

1. Khi có nhu cầu mua sắm hàng hóa y tế đề nghị các đơn vị phải thực 

hiện rà soát, xây dựng kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng, chủng loại phù 

hợp, sát với thực tế và đặc biệt lưu ý các nội dung quan trọng như: giá mua sắm 

hàng hóa, hình thức lựa chọn nhà thầu,...đảm bảo tuân thủ các quy định hiện 

hành của pháp luật về đấu thầu. 

2. Tổ chức thực hiện nghiệm việc mua sắm, lựa chọn nhà thầu 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 và các 

văn bản hướng dẫn dưới Luật có liên quan. 

3. Các thông tin về đấu thầu như kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa 

chọn nhà thầu,...phải được đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia, Báo đấu 

thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu 2013 và Thông tư 

11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi 

tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà 

thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, đảm bảo thực hiện 

hợp đồng không được hoàn trả. 

4. Việc mua sắm phải đúng quy định, thực hiện khoa học, hiệu quả, tránh 

lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm. 

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát mua sắm hàng hóa y tế tại các đơn vị 

trực thuộc sẽ được Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện định kỳ trong nội dung 

kiểm tra công tác tài chính một số đơn vị trực thuộc 06 tháng đầu và quyết toán 

ngân sách cuối năm các đơn vị trực thuộc theo quy định. Đồng thời,  Sở Y tế sẽ 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các 



đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các 

hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc xử lý nghiêm 

minh.  

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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