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Số: 2072  /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày  19 tháng 10 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt dự toán mua sắm và danh mục thuốc đấu thầu tập trung 

cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế về Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi 
thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế;  

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ 
truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 232/TTr-SYT ngày 
10/10/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm và danh mục thuốc đấu thầu tập trung 
cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, với nội dung như sau: 

1. Danh mục mua sắm: Mua sắm thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 
năm 2019 gồm 984 mặt hàng thuốc (chi tiết tại các phụ lục kèm theo). 

2. Chi phí mua sắm: 222.295.218.050 đồng (bằng chữ: Hai trăm hai mươi 
hai tỷ hai trăm chín mươi năm triệu hai trăm mười tám nghìn không trăm năm 
mươi đồng chẵn). 

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí do quỹ bảo 
hiểm y tế chi trả, nguồn thu viện phí, kinh phí các dự án, chương trình mục tiêu 
y tế và nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ sở y tế. 

4. Cơ quan thực hiện: Sở Y tế. 

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng. 
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6. Địa điểm và quy mô: 

- Địa điểm: Sở Y tế. 

- Quy mô: Cung cấp 984 mặt hàng thuốc cho các cơ sở y tế. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Y tế (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với Bảo hiểm xã hội 
tỉnh thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu để mua thuốc theo đúng quy định.    

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm 
tra, giám sát quá trình thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Giám đốc Bảo hiểm 
xã hội tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KTTH, KTN, TH; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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