
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung thuốc 

thuộc danh mục thuốc hủy thầu gói thầu số 1 - Thuốc Generic  

cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2021 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 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 Bô ̣ Kế 

hoac̣h Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của 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 15/2019/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 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế về việc 

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; 

Căn cứ công văn số Công văn số 3495/VP-KGVX ngày 20/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc mua sắm tập trung thuốc không trúng thầu năm 2021 cho 

các đơn vị y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-SYT ngày 30/8/2021 của Giám đốc Sở Y tế 

về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 

tập trung thuốc thuộc danh mục thuốc hủy thầu gói thầu số 1 -Thuốc generic 

cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2021; 

Trên cơ sở Tờ trình số 276/TTr-SYT ngày 31/8/2021 đề nghị phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung thuốc thuộc danh mục 

thuốc hủy thầu gói thầu số 1 - Thuốc Generic cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

năm 2021 và các tài liệu liên quan được cung cấp (biên bản họp của tổ xây 

dựng, báo giá), Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

nêu trên từ ngày 01/9/2021 đến ngày 03/9/2021 và báo cáo kết quả thẩm định 

như sau: 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN  

1. Khái quát về dự án  
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1.1. Thời gian thẩm định: từ ngày 01/9/2021 đến ngày 03/9/2021. 

1.2. Địa điểm thẩm định: Sở Y tế 

1.3. Khái quát về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Tên Đơn vị trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sở Y tế. 

- Hoạt động: đấu thầu tập trung thuốc. 

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: tháng 9 năm 2021. 

- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế. 

- Cơ quan chủ đầu tư: Sở Y tế. 

- Kinh phí: 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 đơn vị. 

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: không. 

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: không. 

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

42.641.880.065 đồng. 

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu (nếu có): không. 

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 42.641.880.065 đồng. 

3. Tổ chức thẩm định 

3.1. Thành viên thẩm định 

- Ông Lý Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế: tổ trưởng; 

- Bà Vũ Thị Thu Phương, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế: 

thư ký; 

- Ông Phạm Đức Cơ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế: thành 

viên; 

- Ông Lưu Tiến Chung, Kế toán trưởng, Sở Y tế: thành viên; 

- Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó trưởng phòng Giám định Bảo hiểm Y tế, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh: thành viên. 

3.2. Đại diện bên lâp̣ kế hoac̣h lưạ choṇ nhà thầu 

- Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó giám đốc, Sở Y tế. 

- Tổ xây dựng danh mục, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 

sắm bổ sung thuốc thuộc danh mục thuốc hủy thầu cho các cơ sở y tế trên địa 
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bàn tỉnh năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 2391/QĐ-SYT ngày 

21/08/2021. 

3.3. Tổ chức thẩm định 

Tổ thẩm định làm việc độc lập. Trong trường hợp có ý kiến bất đồng giữa 

các thành viên, Tổ thẩm định sẽ kiểm tra tập trung vào vấn đề được đưa ra và 

cùng phân tích, đánh giá để đưa ra kết luận cuối cùng, nếu đã làm các bước mà 

vẫn không đưa ra được ý kiến thống nhất thì ý kiến khác biệt sẽ được đưa cụ thể 

vào biên bản họp trình người có thẩm quyền, ý kiến cuối cùng do người có thẩm 

quyền quyết định.  

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH  

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

a) Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây: 

Bảng số 1 

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả thẩm định 

Có Không có 

1 

Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định phê 

duyệt số lượng, danh mục: số 2484/QĐ-SYT 

ngày 31 tháng 8 năm 2021 

X  

2 
Văn bản phê duyệt nguồn vốn: số 2484/QĐ-SYT 

ngày 31 tháng 8 năm 2021 

X  

3 

Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có): hợp đồng 

khám chữa bệnh giữa các cơ sở y tế với cơ quan 

bảo hiểm xã hội. 

X  

4 

Các văn bản pháp lý liên quan: văn bản rà soát 

danh mục hủy thầu của các cơ sở y tế, Quyết 

định hủy thầu của Sở Y tế, biên bản họp thống 

nhất kế hoạch LCNT của tổ xây dựng. 

X  

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình 

và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, tổ chức thẩm định nhận xét 

về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là phù hợp với quy 

định tại Điều 13, Thông tư số 15/2019/TT-BYT và các quy định của pháp luật 

về đấu thầu. 

2. Phân chia dự án thành các gói thầu: 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 01 gói thầu phù hợp với quy 

định Điều 7 của Thông tư số 15/2019/TT-BYT. 

Cụ thể như sau: gói thầu bao gồm 265 mặt hàng thuốc generic, mỗi danh 

mục thuốc generic được phân chia thành các nhóm, mỗi thuốc generic trong một 

nhóm là một phần của gói thầu. Gói thầu thuốc generic được phân chia thành 05 

(năm) nhóm theo tiêu chí kỹ thuật, trong đó bao gồm: 69 thuốc Nhóm 1, 27 

thuốc nhóm 2, 10 thuốc nhóm 3, 141 thuốc nhóm 4 và 18 thuốc nhóm 5. 
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3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Phần công việc đã thực hiện: không. 

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà 

thầu: không. 

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu 

có): không. 

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối 

với các nội dung theo Bảng số 2 dưới đây: 

Bảng số 2 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

STT 
Nội dung thẩm định 

(1) 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ, phù 

hợp 

(2) 

Không tuân thủ hoặc 

không phù hợp 

(3) 

1 Tên gói thầu X  

2 Giá gói thầu X  

3 Nguồn vốn X  

4 
Hình thức và phương thức lựa 

chọn nhà thầu 

X  

5 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

X  

6 Loại hợp đồng X  

7 Thời gian thực hiện hợp đồng X  

Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: căn cứ tài liệu 

do Bên mời thầu trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định 

được tổng hợp tại Bảng số 2, tổ thẩm định nhận xét nội dung kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu được lập phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên 

quan.  

Cụ thể: 

Tên gói thầu phù hợp với quy định của Điều 35, Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13: Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc 

của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm. Trường 

hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần 

nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của từng phần. 

Giá gói thầu được xây dựng phù hợp với quy định tại khoản 4, Điều 14, 

Thông tư số 15/2019/TT-BYT: 
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- 262 thuốc có giá kế hoạch dựa trên tham khảo giá thuốc trúng thầu trên 

trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược làm cơ sở xây dựng đơn giá của 

từng thuốc theo nguyên tắc: giá kế hoạch của từng thuốc không được cao hơn 

giá trúng thầu cao nhất của thuốc đó trong mỗi nhóm tiêu chí kỹ thuật đã được 

công bố (tại biểu Tổng hợp báo cáo KQTT của các đơn vị báo cáo năm 2021 cập 

nhật đến ngày 26/7/2021 kèm theo) (chi tiết dải giá trúng thầu tại phụ lục II kèm 

theo báo cáo này).  

- 03 thuốc đã trúng thầu tại cơ sở y tế nhưng chưa được công bố giá trúng 

thầu trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, Tổ giúp việc đã tham 

khảo 03 báo giá của nhà cung ứng (gửi kèm theo 03 báo giá). 

(Phụ lục II, căn cứ xây dựng giá kế hoạch tại Tờ trình số 276/TTr-SYT 

ngày 31/8/2021 không có, tổ thẩm định đã đề nghị tổ xây dựng kế hoạch bổ 

sung). 

+ 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 đơn vị. 

+ Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, một giai 

đoạn hai túi hồ sơ. 

+ Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định. 

+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 9 năm 2021 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng tính từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

c) Thông tin chi tiết gói thầu 

STT 
Tên gói 

thầu 

Tổng số  

danh mục 
Tổng số tiền (VND) 

Chênh 

lệch 

Ghi 

chú Đề 

xuất 

Thẩm 

định 
Đề xuất Thẩm định 

1 Nhóm 1 69 69 13.546.631.040 13.546.631.040    

2 Nhóm 2 27 27 6.352.502.375 6.352.502.375    

3 Nhóm 3 10 10 2.005.880.000 2.005.880.000    

4 Nhóm 4 141 141 14.208.533.350 14.208.533.350    

5 Nhóm 5 18 18 6.528.333.300 6.528.333.300    

  Tổng số: 265 265 42.641.880.065 42.641.880.065    

Chi tiết gói thầu được thông qua theo phụ lục I kèm theo. 

d) Phần chi tiết gói thầu yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: không. 

e) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu được lập phù hợp với quy định từ Điều 7 đến Điều 15, 

Thông tư số 15/2019/TT-BYT. 
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g) Ý kiến tiếp thu giải trình bổ sung của đơn vị lâp̣ kế hoac̣h lưạ choṇ nhà 

thầu (phần này đề nghị nêu rõ những nội dung tiếp thu, nội dung tiếp tục được 

bổ sung, giải trình…..): không. 

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm 

định nhận xét chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập phù hợp với quy định 

về đấu thầu thuốc và quy định của pháp luật về đấu thầu. Tổ thẩm định thống nhất 

với nội dung đề nghị tại tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

Không có ý kiến bảo lưu của thành viên thẩm định trong quá trình thẩm 

định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

2. Kiến nghị: 

Trên cơ sở tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả 

thẩm định, phân tích như trên, Tổ thẩm định đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung thuốc thuộc danh 

mục thuốc hủy thầu gói thầu số 1 - Thuốc Generic cho các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh năm 2021, theo nội dung sau: 

- Tên gói thầu: mua sắm tập trung thuốc thuộc danh mục thuốc hủy thầu 

gói thầu số 1 - Thuốc Generic cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2021 

(danh mục hàng hóa thuộc gói thầu tại phụ lục 1 kèm theo). 

- Giá gói thầu: 42.641.880.065 đồng (bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, sáu 

trăm bốn mốt triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn, không trăm sáu mươi lăm 

đồng).  

- 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 đơn vị. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi. 

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

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 9 năm 2021. 

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng tính từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Lưu: VT; NVYD (VTTP). 

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Lý Kim Soi 
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Các thành viên tổ thẩm định 

 

Vũ Thị Thu Phương............................................................................. 

Phạm Đức Cơ....................................................................................... 

Lưu Tiến Chung................................................................................... 

Nguyễn Thị Liễu.................................................................................. 
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