
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm  

thuốc generic trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung thuốc năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
  

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, 

sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của 

người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh 

mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Báo cáo số 321/BC-SYT ngày 

31/5/2022; của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1389/STC-HCSN ngày 

10/6/2022 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc 

generic trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung thuốc năm 2022 như sau:  

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

- Tên gói thầu: mua 28 thuốc generic trong khi chờ kết quả đấu thầu tập 

trung thuốc năm 2022 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh (danh mục thuốc tại phụ lục 

1 kèm theo). 

- Giá gói thầu: 2.447.706.500 đồng. 

- Nguồn vốn: nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu 
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do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: 

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: mua sắm trực tiếp.  

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ tháng 6 năm 2022. 

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc 

- Tên gói thầu: mua 02 thuốc biệt dược gốc trong khi chờ kết quả đấu thầu 

tập trung thuốc quốc gia năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc (danh 

mục thuốc tại phụ lục 2 kèm theo). 

- Giá gói thầu: 204.966.900 đồng. 

- Nguồn vốn: nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu 

do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn. 

- Phương thực lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ tháng 6 năm 2022. 

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

3. Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng 

- Tên  gói thầu: mua 02 thuốc biệt dược gốc trong khi chờ kết quả đấu 

thầu tập trung thuốc quốc gia năm 2022 cho Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng 

(danh mục thuốc tại phụ lục 3 kèm theo). 

- Giá gói thầu: 439.635.000 đồng. 

- Nguồn vốn: nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu 

do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu thông thường. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ tháng 6 năm 2022. 

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Tổng giá trị kế hoạch của 03 gói thầu là: 3.092.308.400 đồng (ba tỷ không 

trăm chín mươi hai triệu ba trăm linh tám nghìn bốn trăm đồng). 

Giá các gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển, 

bốc dỡ đến nơi giao hàng. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thủ trưởng các cơ sở y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng 

thuốc đúng quy định. 

2. Giao Sở Y tế phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các cơ sở y tế. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; 

Thủ trưởng các cơ sở y tế có  tên tại Điều 1 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, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

 

 

  



Phụ lục 1: Mua 28 thuốc generic trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung thuốc năm 2022 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
STT 

30 
Hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Nhóm 

thuốc 
ĐVT 

 Số 

lượng  

 Đơn giá 

(VNĐ)  

 Thành tiền 

(VNĐ)  

1 15 Midazolam 5mg/ml Tiêm Thuốc tiêm 1  Ống    6.300       17.850   112.455.000  

2 50 Morphin sulfat  30mg Uống Viên nang  4 Viên   1.500         7.150       10.725.000  

3 30 Rocuronium bromid 50mg/5ml Tiêm Thuốc tiêm 4 Ống   3.000  67.200     201.600.000  

4 80 Glucosamin hydroclorid 250mg Uống Viên nang  4 Viên 10.000            185        1.850.000  

5 153 Phenobarbital 100mg Uống Viên  4 Viên   4.000            197      788.000  

6 154 Phenytoin 100mg Uống Viên  4 Viên   4.500            294         1.323.000  

7 157 Natri Valproate  200mg Uống 
Viên bao tan 

ở ruột 
5 Viên 20.000            500       10.000.000  

8 231 Ciprofloxacin 200mg/10ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 
4 Ống   5.000       55.000    275.000.000  

9 257 Vancomycin 500mg Tiêm 
Thuốc tiêm 

đông khô 
1 Lọ   1.500       65.000       97.500.000  

10 265 
Tenofovir disoproxil 

fumarat 
300mg Uống Viên  3 Viên   6.000   3.400       20.400.000  

11 291 Fluconazol 200mg/100ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 
1 Chai      200     212.000       42.400.000  

12 345  Capecitabin 500mg Uống Viên  1 Viên 15.000       38.000     570.000.000  



2 

 

13 374 Oxaliplatin 50mg/10ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 
4 Lọ      500    256.515    128.257.500  

14 398 Anastrozol 1mg Uống Viên  1 Viên  9.000        7.300      65.700.000  

15 407 
Tamoxifen (dưới dạng 

tamoxifen citrat) 
20mg Uống Viên  1 Viên   5.000        5.683      28.415.000  

16 486 
Trimetazidine 

dihydrochloride 
35mg Uống  

Viên giải 

phóng có 

kiểm soát 

1 Viên 32.000         2.600      83.200.000  

17 486 
Trimetazidine 

dihydrochloride 
 20mg   Uống   Viên   1 Viên  38.000         1.890       71.820.000  

18 552 Acenocoumarol 1mg Uống Viên  4 Viên 25.000            520       13.000.000  

19 706 

Monobasic natri 

phosphat + 

dibasic natri phosphat 

(13,91g + 

3,18g)/100ml; 

chai 133ml 

Thụt 

hậu 

môn/ 

trực 

tràng 

Thuốc thụt 

hậu môn/ 

trực tràng 

1 Chai      900       59.000       53.100.000  

20 788 Metformin hydrochloride 500mg Uống 

Viên giải 

phóng có 

kiểm soát 

3 Viên 90.000         1.200     108.000.000  

21 788 Metformin hydrocloirid 1000mg  Uống 

Viên giải 

phóng có 

kiểm soát 

2 Viên 30.000         2.000       60.000.000  

22 914 
Quetiapin (dưới dạng 

Quetiapin fumarat)  
100mg Uống  Viên  1 Viên   3.800       15.000       57.000.000  
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23 915 Risperidone 2mg Uống Viên  1 Viên  3.500         4.000       14.000.000  

24 946 Budesonid 0,5mg/2ml 
Khí 

dung 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch khí 

dung 

4 Lọ 
    

3.500  

         

12.600  

           

44.100.000  

25 975 

Surfactant (Phospholipid 

chiết xuất từ phổi lợn 

hoặc phổi bò; hoặc chất 

diện hoạt chiết xuất từ 

phổi bò (Bovine lung 

surfactant)) 

 120mg/1,5ml 

Bơm 

ống nội 

khí 

quản 

Hỗn dịch 

dùng đường 

nội khí quản 

1 Lọ        25  13.990.000     349.750.000  

26 990 Natri clorid 500mg/5ml Tiêm Thuốc tiêm 4 Ống   6.000         2.310       13.860.000  

27 1028 Biotin (Vitamin H) 10mg Uống Viên nang  4 Viên   1.200         3.990         4.788.000  

28 1029 
Vitamin K (Menadion 

Natribisulfit) 
 5mg/1ml   Tiêm   Thuốc tiêm  4  Ống    2.500         3.470         8.675.000  

    Tổng cộng: 28 mặt hàng           

 

2.447.706.500  
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Phụ lục 2: Mua 02 thuốc biệt dược gốc trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung thuốc quốc gia năm 2022 

cho Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT 

STT 

TT 

30 

Tên hoạt 

chất 
Tên thuốc 

Nồng độ, 

hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá kế 

hoạch 

(VNĐ) 

Thành tiền 

1 955 

Salbutamol 

(dưới dạng 

Salbutamol 

sulfate) 

Ventolin Inhaler 

hoặc tương 

đương điều trị 

100mcg/liều 

xịt 

 Xịt qua 

đường 

miệng 

Thuốc hít 

định liều/ 

phun mù 

định liều 

Bình 

xịt 

      

1.500  

       

76.379  

    

114.568.500  

2 957 

Salmeterol + 

fluticason 

propionat 

Seretide 

Evohaler DC 

25/125mcg hoặc 

tương đương 

điều trị 

(25mcg + 

125mcg)/liều 

Dạng 

hít 

Thuốc hít 

định liều/ 

phun mù 

định liều 

Bình 

xịt 
        400     225.996      90.398.400  

    Tổng cộng: 02 mặt hàng                204.966.900  
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Phụ lục 3: Mua 02 thuốc biệt dược gốc trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung thuốc quốc gia năm 2022  

cho Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT 

STT 

TT 

30 

Tên hoạt 

chất 
Tên thuốc 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá kế 

hoạch 

(VNĐ) 

Thành tiền 

1 788 
Metformin 

hydrochlorid 

Glucophage XR 

1000mg hoặc tương 

đương điều trị 

1000mg Uống 

Viên giải 

phóng có 

kiểm soát 

Viên   45.000         4.443       199.935.000  

2 788 
Metformin 

hydrochlorid 

Glucophage 500mg 

hoặc tương đương 

điều trị 

500 mg Uống Viên Viên 150.000         1.598       239.700.000  

    Tổng cộng: 02 mặt hàng                 439.635.000  
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