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           Điện Biên, ngày         tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh. 

 

Thực hiện Công văn số 400/UBND-KGVX ngày 13/02/2023 của UBND 

tỉnh về việc cung ứng thuốc không trúng thầu tại các cơ sở y tế công lập năm 

2023 (Công văn số 400/UBND-KGVX gửi kèm), Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các 

cơ sở khám chữa bệnh triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Khẩn trương tổ chức mua sắm các thuốc không trúng thầu theo Điều 

24, Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế  qui định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (hình thức tự thực hiện); Qui trình 

thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 62 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu hoặc sử dụng các thuốc có tác dụng tương tự để thay 

thế (nếu có thể). 

2. Chủ động kiểm tra, rà soát các thuốc không trúng thầu, trên cơ sở đó 

xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh báo cáo Sở Y tế thẩm định để 

tổ chức đấu thầu bổ sung trong Quý I/2023. 

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc chỉ đạo 

triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn 

vị tổng hợp bằng văn bản gửi về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y - Dược) để 

phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BHXH tỉnh; 

- KBNN tỉnh; 

- Bệnh viện 7/5; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NVYD. 
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Phạm Văn Mẫn 
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