
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /SYT-NVYD           Kon Tum, ngày       tháng 9 năm 2022 

V/v báo cáo tình hình thực hiện  

 kết quả lựa chọn nhà thầu các  

   thuốc thuộc danh mục đàm   

    phán giá quý II năm 2022  

 

Kính gửi:   

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 
 

Sở Y tế nhận được Công văn số 540/TTMS-NVD ngày 25/8/2022 của 

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (MSTTTQG) về việc báo cáo tình 

hình thực hiện kết quả lực chọn nhà thầu các thuốc thuộc danh mục đàm phán 

giá (ĐPG) quý II năm 2022; 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Kiểm tra, rà soát số lượng các thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá 

trúng thầu năm 2022 được Trung tâm MSTTTQG phân bổ theo dự trù của các 

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (thông tin chi tiết tại Phụ lục II: Báo cáo 

thuốc quý II năm 2022 gửi kèm); để các đơn vị biết, chủ động lập kế hoạch sử 

dụng và phối hợp với các cơ sở y tế điều tiết các thuốc biệt dược gốc đàm phán 

giá theo Quyết định số 2797/QĐ-BYT ngày 06/6/2021, nhằm cung ứng thuốc 

điều trị và đáp ứng theo quy định về tỷ lệ thực hiện tối thiểu đạt 80% số lượng 

thuốc được phân bổ. Trường hợp có sai sót về số lượng, báo cáo ngay về Trung 

tâm MSTTTQG để cập nhật số liệu chính xác. 

2. Việc mua sắm thuốc trúng thầu thuộc danh mục thuốc đàm phán giá các 

đơn vị thực hiện theo quy định của 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. 

3. Trường hợp nhà thầu không đảm bảo cung ứng thuốc gây ảnh hưởng đến 

điều trị, các đơn vị báo cáo ngay về Trung tâm MSTTTQG, Trường hợp nhà 

thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực 

hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả 

của gói thầu, Trung tâm MSTTTQG sẽ xử lý theo quy định tại Điều 117 “Xử lý 

tình huống trong đấu thầu của Nghị định 63/2014-NĐ-CP” và xem xét việc 

đánh giá khả năng cung ứng thuốc của Nhà thầu tại mục 13 “Mặt hàng thuốc 

được cung ứng bởi nhà thầu có uy tín trong thực hiện hợp đồng của Bảng tiêu 

chuẩn đánh giá về kỹ thuật tại Thông tư 15/2019/TT-BYT”. 
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Ngoài các nội dung trên, các đơn vị nghiên cứu Công văn số 540/TTMS-

NVD ngày 25/8/2022 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (gửi 

kèm để biết một số thông tin khác có liên quan). 

Sở Y tế báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm MSTTT Quốc gia; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Phòng KH-TC Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 
 


		2022-09-05T10:43:00+0700


		2022-09-05T13:36:35+0700


		2022-09-05T13:37:18+0700


		2022-09-05T13:37:18+0700


		2022-09-05T13:37:18+0700




