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 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại công văn số 2178/VP-KGVX ngày 02/6/2020 về việc xem xét đề 

nghị của Sở Y tế về mua sắm vật tư y tế, vắc xin, hóa chất, sinh phẩm, Sở Y tế 

xin báo cáo giải trình cụ thể như sau: 

1. Nội dung đối với Sở Y tế 

- Sở Y tế xin rút kinh nghiệm, sẽ yêu cầu bộ phận tham mưu chuyên môn 

của Sở sát sao hơn công tác chỉ đạo và phối hợp tốt hơn với các đơn vị trực 

thuộc để làm rõ được sự cần thiết trong việc đề xuất mua sắm bổ sung gắn với 

nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh tại các lần trình sau, 

đồng thời chủ động hơn trong việc thực hiện đúng theo quy định của UBND tỉnh 

về mua sắm tập trung. 

- Danh mục và số lượng VTYT đấu thầu tập trung năm 2020:  

+ Trong tháng 4/2020 Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị lập dự trù danh mục 

và số lượng VTYT (văn bản số 886/SYT-NVYD ngày 29/4/2020 của Sở Y tế về 

việc lập dự trù nhu cầu vật tư y tế đấu thầu tập trung năm 2020). Hiện nay Sở Y 

tế đã tổng hợp xong danh mục và số lượng VTYT của các đơn vị dự trù.  

+ Đã xin ý kiến và nhận được góp ý của bảo hiểm xã hội tỉnh về danh 

mục VTYT đấu thầu tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2020 (văn bản số 1159/SYT-NVYD ngày 4/6/2020 của Sở Y tế về việc xin ý 

kiến danh mục, số lượng VTYT đấu thầu tập trung cho các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh năm 2020; văn bản 558/BHXH-GĐBHYT ngày 09/6/2020 của BHXH 

tỉnh V/v tham gia ý kiến đối với danh mục VTYT đấu thầu tập trung cho các cơ 

sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020).  

+ Đã mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá các mặt hàng VTYT đấu thầu 

tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 để trình 

UBND tỉnh Công văn số1185/SYT-NVYD ngày 29/4/2020 của Sở Y tế về việc 

cung cấp dịch vụ thẩm định giá vật tư y tế mua sắm tập trung năm 2020).Sở Y tế 

có thay đổi về cơ cấu tổ chức và người chịu trách nhiệm trực tiếp tham mưu đảm 

bảo vật tư y tế (VTYT) cho các đơn vị khám chữa bệnh nên chưa trình UBND 

tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung VTYT cho các cơ 

sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020.  
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2. Tờ trình số 125/TTr-SYT ngày 27/5/2020 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt dự toán mua sắm và danh mục đấu thầu vật tư y tế cho Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng năm 2020: 

- Sở đã yêu cầu các đơn vị báo cáo và tổng hợp tình hình sử dụng đối với 

tất cả các mặt hàng vật tư y tế đã trúng thầu năm 2019 (số lượng trúng thầu, số 

đã mua, số đã sử dụng, số còn tồn … của các cơ sở y tế đến 31/5/2020); đề xuất 

nhu cầu cần thiết phải mua sắm vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

đến hết tháng 8/2020 (chi tiết các gói thầu tại phụ lục 1, 2, 3 kèm theo). 

- Giải trình, làm rõ lý do trình mua sắm 23 mặt hàng vật tư y tế cho Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh và 17 mặt hàng vật tư y tế Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng. 

(chi tiết tại phụ lục 4 kèm theo). 

3. Báo cáo số 293/BC-SYT ngày 27/5/2020 của Sở Y tế về việc báo cáo 

thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin dịch vụ cho 

Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng năm 2020: 

- Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát nhu cầu mua sắm vắc xin năm 

2020 và tổng hợp báo cáo (chi tiết tại phụ lục 5 kèm theo). 

- Việc thực hiện mua sắm vắc xin Sở Y tế đề xuất các đơn vị tổ chức mua 

sắm với lý do: 

+ Vắc xin không thuộc danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của 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. 

+ Tại Khoản 1, Điều 44, Mục 1, Chương 5, Luật đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 quy định “mua sắm tập trung là cách tổ chức 

đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung 

nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên 

nghiệp trong đấu thầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế”. Như vậy nếu Sở Y tế 

đấu thầu tập trung vắc xin phải lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi mất nhiều 

thời gian, mặt khác việc đấu thầu rộng rãi vắc xin gặp nhiều khó khăn nên Bộ Y 

tế đã ban hành văn bản số 16567/QLD-GT ngày 25/9/2019 về việc thực hiện 

quy định về đấu thầu trong cung ứng vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng, văn 

bản này hướng dẫn “Trường hợp nhu cầu phát sinh đột biến hoặc không lựa 

chọn được nhà thầu cung ứng thông qua đấu thầu rộng rãi dẫn đến nguy cơ 

thiếu vắc xin thì cơ sở y tế phải báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện ngay 

việc lựa chọn nhà thầu bổ sung để bảo đảm đủ vắc xin phục vụ nhân dân. Tùy 

theo tình hình thực tế, cơ sở y tế có thể lựa chọn các hình thức lựa chọn nhà 

thầu phù hợp như: chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn, mua sắm trực tiếp, chào 

hàng cạnh tranh... để tổ chức mua sắm kịp thời, đúng quy định”. 

Thực tế ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu mua 07 loại thuốc cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 
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2019, Trung tâm đã thực hiện quy trình đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh 

tranh. Tuy nhiên sau khi các thông tin về gói thầu được đăng trên mạng đấu thầu 

quốc gia và thông báo mời thầu được đăng trên Báo đấu thầu nhưng đến thời 

điểm đóng thầu không có nhà thầu nào tham dự thầu. Đơn vị đã hủy thầu gói 

thầu này và phải trình lại với hình thức chỉ định thầu. 

Do vậy việc đấu thầu rộng rãi vắc xin gặp nhiều khó khăn, rất khó lựa 

chọn được nhà cung cấp. 

+ Thời gian qua Sở Y tế phối hợp với BHXH tổ chức lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu thuốc đấu thầu tập trung, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết 

định số 1470/QĐ-SYT ngày 02/6/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu các gói thầu số 1, 2, 3 thuộc Dự án mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở 

y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020 và Quyết định số 1482/QĐ-SYT ngày 05/6/2020 

về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc không lựa chọn được nhà thầu 

thuộc các gói thầu số 1, 2, 3 mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh năm 2020. Sở Y tế đã hướng dẫn các đơn vị rà soát danh mục hủy thầu, 

nếu có nhu cầu sử dụng, đơn vị chủ động tổ chức mua sắm theo quy định tại 

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về việc công 

bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập 

trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 

Như vậy các đơn vị có nhu cầu mua sắm vắc xin năm 2020 có thể trình 

mua cùng đợt với mua sắm các danh mục thuốc hủy thầu. 

4. Tờ trình số 127/TTr-SYT ngày 28/5/2020 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt dự toán mua sắm và danh mục hóa chất, sinh phẩm y tế bổ sung năm 

2020 cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: 

Trong năm 2019, Sở Y tế đã thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm y tế 

theo Quyết định số 1903 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập 

trung hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2019. Trong quá trình tổ chức thực hiện mời thầu Gói thầu số 2: Mua hóa chất 

xét nghiệm huyết học, đông máu và hóa chất, vật tư xét nghiệm khác cho các 

đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, không có nhà thầu 

nào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Phần II. Hóa chất đông máu và Phần VIII. 

Hóa chất và vật tư khác. Do vậy không cung cấp được hàng hóa cho các phần 

Hóa chất đông máu và Hóa chất và vật tư khác cho các đơn vị. 

Để đảm bảo có hóa chất sử dụng cho các đơn vị, Sở Y tế đã tổng hợp lại 

và đề xuất mua sắm tập trung cho các đơn vị trực thuộc với các mặt hàng không 

trúng thầu năm 2019. Các danh mục kèm theo Tờ trình số 127/TTr-SYT ngày 

28/5/2020 của Sở Y tế nằm trong danh mục hàng hóa không trúng thầu thuộc kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 

của UBND tỉnh Lạng Sơn. 
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Sở Y tế giải trình lý do trình mua sắm vật tư y tế, vắc xin, hóa chất, sinh 

phẩm y tế báo cáo UBND tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC;              

- Lưu:VT,NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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