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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu 

 và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc Danh mục thuốc đấu thầu  

tập trung cấp địa phương 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

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 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y 

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

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Xét đề nghị của Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy trình báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu 

và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung 

cấp địa phương.  

Điều 2. Quy trình này áp dụng cho Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa 

phương, Sở Y tế, các cơ sở y tế và các nhà thầu trúng thầu các gói thầu thuộc 

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  



 

Điều 4. Đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương, Các Trưởng phòng 

Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế, nhà thầu trúng thầu có tên tại Điều 2 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các cơ sơ KCB trực thuộc (thực hiện); 

- CDC (//); 

- Bệnh xá Công an tỉnh (//); 

- TTYT Vietsovpetro (//); 

- TT Điều dưỡng TB va NCC Long Đất (//); 

- Các nhà thầu trúng thầu (//); 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-10-15T16:17:44+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Phạm Minh An<anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-10-16T09:03:31+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-10-16T09:03:32+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-10-16T09:03:51+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




