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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình mua sắm thường xuyên 

áp dụng đối với mua sắm hàng hóa 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 của Văn 

phòng Quốc hội được sửa đổi bổ sung bởi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26 thánh 11 năm 2013 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 26/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông 

tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản l , sử 

dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn 

trả; 

Căn cứ Ch  thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Chính phủ về chấn ch nh 

công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm 

thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Ch  thị 03/BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

chấn ch nh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đ y l i tình 

trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Chính phủ 
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về Quy định tiêu chu n, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Chính phủ về 

 p dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đ c biệt theo quy định 

tại điều 26 Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân t nh Bà Rịa – Vũng về Quy định phân cấp th m quyền quản l  tài sản 

công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản l  của t nh Bà Rịa-

Vũng Tàu; 

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 l , sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết lập báo cáo th m định trong quá trình tổ 

chức lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng 

dẫn tiêu chu n, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên d ng thuộc lĩnh vực 

y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy trình mua sắm thường xuyên, áp dụng đối với mua 

sắm hàng hóa đính kèm.  

Điều 2. Quy trình này áp dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

Sở Y tế, đơn vị mua trang thiết bị tập trung cấp địa phương, Sở Y tế.   

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

Điều 4. Các Trưởng phòng Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều    

- Các PGĐ SYT  

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

 



uBND riNH sa rua - vCwc rau
SOYTE

QUY rniNn
MUA SAIVT TH-UONG XUYON DOI VOI
cic co QUAN, DoN vI TRU. c rHUQC

(Ap Pt-rNc o6l vot uua sAu HANG HoA)

Ph6 duyQtXem x6tSoan th6o

Pham Minh AnNguy6n viiit OlenH9 vi t6n

al nc_

sS

I

Chtr lci

Gi6m dTrudng Phdng
K6 hoach - Tdi chinh

Chuy€n vi6n
Phdng K6 ho4ch-

Tdi chinh

Tr6ch
nhi0m

Tran M?nh Hai

Chuc vqt
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BANG THEO DOI TiNH Tn4NG SI/A DOI

Lin sira tl6i Ngny s&a tl6i Vi tri sira tl6i NQi dung sfi'a tl6i Ghi chir
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BANG THEo o6r rinru rnANG stIA DoI

r-,An sua d6i Ngiry sua tl6i Vi tri srla d6i NQi dung sfra tl6i Ghi chti



Ngiy ban hinh:

QUY TRINH
MUA SAM THU'ONG

XUYTN
DOI V6I CAC CO QUAN,
DON TR CTHU

SOYTT
TiNH BA RIA-v0NG

TAU

4

Md hiQu:
oTO2iMSHH

Lin ban hdnh:01

r. MUC DiCH

Quy trinh ndy nhim quy dfnh qu6 trinh lga chgn nhd thAu mua s6m thuong

ruy*-1ap aung a6i voi mua sim hang h6a), dirm b6o c6c don vf li6n quan thuc

hien ffn; thdi gian, <hing quy dinh cta ph6p luft hiQn hdnh' d6m b6o dri hang h6a

phgc vp cho ho4t dQng c5c don vi tr6n toirn tinh'

rr. PHAM VM THoI GIAN An oqxc

- t6t ca c6c co quan, don vi tryc thuQc'

- Don vi mua trang thi6t bi tap tn'ng c6p tlia phuong'

-sdYtc.

- Thdi gian 6p dpng: Tir ngdy 151712020'

- Quy trinh c6 th6 thay d6i khi thi€t l4p mQt quy trinh m6i theo c6c quy dlnh

hiQn hdnh.

rrr. DINH NGHIA, TITUAT NGIIVA rtlvlfr rAr

- Luflt D6u thAu 43: Lu4t D6u thAu s6 43l2Ol3lQHl3 rrgity 2611112013'

- Nghi dinh 63: Nghi dinh tO O:IZOta''XO-CP ngdy 261612014'

- Th6ng tu 58: Th6ng tu si5 58/2016/TT-BTC ngiry 291312016'

- Quy6t dinh 17: Quvi5t dinh s6 tttZOOtqo-TTg ngdv 081412019'

- Nghi quyCtz3:Nghf quy6t so z:lzottn'lQ-HDND rlgiry 201712018'

- UBND tinh BR-VT: Uy ban nh6n ddn tinh Bd Rla - Vtng Tdu'

- SYT tinh BR-VT: Sd Y t6 tinh Bd Rla - Vfing Tdu'

- STc tinh BR-vT: Sd Tdi chinh tinh Bd Ria - vfing Tdu'

- CDT/BMT: Chir ddu tu/B6n mdi thAu'

- KHLCNT: Ki5 ho4ch lga chqn nhd th6u'

- BYCBG: Bin Y6u cAu b6o gi6'

- BG: 86o gi6.
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- HSYC: H6 so y€u cAu.

- HSDX: H6 so di xu6t.

- HSMT: HO so mdi th6u.

- HSDT: H6 so du thAu.

- KQLCNT: Ki5t qu6lqa chgn nhir thdu.

- \ND: ViQt Nam d6ng.

IV. TAI LIEU THAM CHIEU CHiNH

di6u 26 Lu0t DAu thAu.

- Luit d5u thdu si5 +:lzot:lQHl:;
-Nghi dinh sa O:lZOt+nqD-CP ngdy 261612014 cira Chinh phri quy dinh chi

tii5t *ri #i mOt si5 di6u cira Lu0t d6u th6u v6 lsa chsn nhd thAu'

- Vdn bin hqp nh6t sO OZfVSHN-VPQH ngity 281612017 cia Vdn phong

Qu6c hQi d.rgc ,,iu aoi uo sung bdi Luat D6u thAu si5 $l2ol3lQHl3 ngdy

ZOttttZOtZ cta Qu5c hQi, c6 hiQu luc k6 tt ryity 011712014'

-Th6ng tu si5 I0/2015/TT-BKHDT ngity 2611012015 cta B0 K6 hoqch vd

Diu tu quylinn chi ti6t v6 k6 troqctr lga chqn nhd thAu'

-Th6ngtus658/2016/TT-BTCngity2913120|6ctaBQTirichinhQuydinh
chi tiiit viQc sri dgng v6n nhdr nu6c d6 mua sim nhSm duy tri ho4t dQng thucrng

xuy6n cira co quan nhd nudc, don vi thuQc lgc lugng vfi trang nhdn din' don vi su

.tiriep.Org lQp, t6 chric chinh tri, t6 chric chinh tri - xd hQi' t6 chuc chinh tri xd

tii - rgf,6 nettiep, t6 chuc xd hQi, t6 chric xE hQi - ngh6 nghiQp'' 
- it Onrl, 

"6 ',tZOtSnr-BKHDT 
ngiry 26t1212019 cria B0 K6 hoach vd DAu

tu vd BQ Tii chinh Quy dinh chi titit viQc cung c6p, ddng tii th6ng tin vA dAu thAu'

10 trinh 6p dqng lga chgn nhd thiu qua mang vir qu6n li' str dqng gi6 tri bdo d6m

dr,r thiu, b6o dim thgc hiQn hqp d6ng kh6ng dugc hodn tr6'

- Chi thi 47ICT-TTgngdy 2711212017 cta Chinh pht vA ch6n chinh c6ng tric

d6u thAu trong c6c dU 6n dAu tu ph6t tri€n vd ho4t dQng mua s6m thuong xuyen

sri dqng v6n nhir nudc.

- Chi thi 03/BKHDT rrgiry 241512019 cira BQ K6 hoach^ vd DAu tu v6 chAn

.hi"h ;;g;;c d6u thAu, tang cuone hieu lvc, hiQu qui vd ddv lti tinh tr4ng ti6u

cgc, vi ph4m trong d6u thAu.' 
Quy6t di.,irO sOlzOlllQD-TTg ngdv 3ll,1z2ol7 cria Chinh phir v0 Quv

<linh ti6u chuAn, dinir mric sri dqng m6y m6c, thi6t bi'

-Quytitdinhsi5lllzL|glQD.TTgngdyoSl4l2olgciraChinhphiv6Ap
dUng hinh thtc lqa chgn nhir thdu trong truong ho'p <tic biQt theo quy dinh tai

-Nghi tlinh sO SOIZOtOfND-CP ngdy 011612016 cua Chinh ph0 quv d inh v6
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xri ph4t vi ph4m hanh chinh trong linh vqc kti hoach vd d6u tu'
' 

Nghi quytit sO 2312018A{Q-HDND ngdy 2ol7l2ol8 cia HQi dong nhAn d6n

ttrh B; il; ] vfing vo Quv dinh prran cAp thAm quvcn qu6n lj tdi s6n c6ng tqi c6c

;;;;"", tO chtic, <lon vi thuQc phpm vi qu6n li cria tinh Bd Ria-V[ng Tdu'

' 
- Nchi dinh si5 151/20I7AID-CP ngdy 2611212017 cta Chinh phri quv dinh chi

titit mQt.O aiAu ctra Luit Quan li, sri dung tiri sin c6ng'

- Th6ng tu si5 t9120 t SIT-BKHDT ngiry 27 I 1 | 12015 ciaBQ K5 hoach vd DAu

,r, ory UiJ.tti,i6,lap brio c6o thAm dinh trong qu6 trinh t6 chirc lua chQn nhir

thdu.

- Th6ng tu s6 0g/zotglTT-BYT ngiry 3ll5l20l9 cria- B0 Y t6 huong. din ti6u

chuan, Oinh mric sir dpng m6y m6c, thi6t bi chuy6n ding thuQc linh vqc y t€'

V. TRACH NHIEM THI,IC HIEN

- Lenh deo Sd Y t5 c6 tr6ch nhiQm chi d4o c6c phdng li€n quan thuQc SYT'

c6c co quan, don vi tluc thuQc thgc hiQn vd tu6n thir nhirng quy dlnh trong quy

trinh niry;

- Lenh d4o c6c phdng cria SYT, co quan' don vl c6 tr6ch nhiQm tham muu

trii5n khai cho c6c don vi, ptong u- tryc thuQc thpc hiQn vir tuan thir nhirng quy

dinh trong quY trinh nirY;

- Lanh d4o crlc co quan, don vi tr'uc thuQc c6 tr6ch nhiQm phOi hqp' thgc hiQn

ve tuan thri nhirng quy dinh trong quy trinh ndy'

VI. VAI TRO VA TRACH NHIDM CAC BtN co LItN QUAN

Thgc hiQn Di€u 73 LuQt D6u thAu 43

n Dii'u 3 Nghi quY0t 23

Ghi chtiVai trd vh trrich nhiQm
C6c bGn li6n quan

4u 3thauaDuLeu J8D atIh en
BQ K6 hopch vi Ddu tu

Quan li vd gi6m s6t c6ng t6c dAu th6u
Csc Quin lf d6u thau

ThuOc Cuc Quin li cl6u thau

Qudn lri. theo d6i vd ndng

thong dAu thiu qua mqng'

ThUc hiOn Di6u 85 Luat Dau

c6p, cii tiOn hQ

thAu 43

t6m dAu thAu qua

mang qu
Trung

6c gia

34ua thauDL977 5 uat7euDIhTh enucChri diu tu/B6n mdi thau

Uy ban nhdn dan tinh tinh

Bd Ria - Ving Tdu

u e t3I Nue q vI)hCTh enu

n Di6u 3, 13 Nghi quY€t 23Thuc hiQs0 Y ti5 tinh BR-VT
34authDau087u 7DnhTh IucNhd thAu

Thuc hie

ThUc

4,

chi 23
Sd Tdi chinh tinh BR-VT

Ludt



ThAm quydn
quy6t ainn

ie 6 t6 vir tiru, thuYdn c6c lo4i;
kh6tari

tri
ci6Gi

tditrutrdti

anhcncoanSocb5t qthocmaM v
dI onCnl0n trdod00 trut 5a euochcdh ao vu c.

I0tuamSuamd oanttrtoc ont uh caS n oa
noan cScau o

1 o the 0nl (od ntmo )(
a oankh4anokhano 31 khankhod nhud t?ugc vq

J2,ituN )3uD v5 qgh

Uy ban nh6n d6n

tinh

Khodn
3 Diiu 3

Nehi,
quy€t 23

tiriCt

tttridikh6

t6
ol ty

consanalac ob chtocmamamSuM a v
od n01 tr0a eucovuhcohan a,hc

ocAChn oSAtaondI0nooutr005ou Idned
d ltondu0I t0 rIUtdrnSuar1)antotr dan q

uthao0od n1oI lrl bu 0 gld )(

sdYt6

Khoan
4 Diiu 3

Nchi
quyh 23

Khodn
5 Diiu 3

Neht
quyAt 23

C6n cir dU to6n ngAn s6ch dugc giao

rnru Jtn c6c tdi sAn Ia may mOc, ttri6t ti
sirn cdns khric. htrng hoa. dlch vu c6 gi6

irie, oarg cho mQi lin mua sim (tinh

thAu);
Tg bdo dim chi thuong xuy€n hoflc tu bdo ddm mOt

ohin chi thuong xuydn quy€t dinh mua sdm-tar san

ttru trU sO ldm viQc". co so hoat dQng sg nghrep' xe.o

)oi*'qry ptrat tiien hoqt dQng sv nghiQp vd ttr v6n

, quy6t dinh

, cric loai tdi
tri duoi 100

cho mQt g6i

Thir tru&ng c6c

co quan, don vi
truc thuOc
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THAM QUYTN QUYtT DINH MUA sAu rlI sAN nANc uoa'
VII.
DICHVU

v[r. cAc HiNH THIIC Vt VIEC LLl. A CHQN NHA THAU

Ghi chti

Khodn
I Diiu 3

Nshi
quyAt 2j

ViQc lga chqn nhir thAu trong rnuu 'i- tdi sirn thudng xuy6n duoc thqc hiQn

theo quy dinh tai Th6ng tu 58/2016/TT-BTC'

1. Diu thiu rQng rii.vh d6u thiu h4n.ch6: Cric goi thiu'mua's6m hdnq

h6a, dlch vp lqa chgn t'f'itt'iu tf'"o hinh thric dAu thAu rQng rdi' dAu thiu hen ch6

thuc hi6n theo quy of"f, q'y lirlf iai if.r*g ff'.Chuong III vir Chuong lV Nghi

]i"r, rahiior+n'io-cp ngiv 26t6t2014 cta Chinh pht'

2. Chi tlinh thAu: Thsc hiQn-.theo.qy],iP tai Di6u 15' 16' 17 Th6ng tu

58/2016/TT-Bic ,a oie, 55 Nghi dinh s6 63/2014nID-cP'

3. Chho hing qnh tranh: Thgc hiQn theo quy dinh tai Di6u 18' 19 Th6ng

tu 58/2016/TT-BTC.

4. Mua sim trqc.ti6p: ThUc hi€"lh:^",^TJ dinh tai Di€u 20' 21 Th6ng tu

5Bl2or-6iTi'BTC vd oi6u ob Nehi dinh s6 63/2014n'JD-cP'

5. Ty thr;c hiQn vi lga chqn nhh thAu trong trudng hgp.ihc biQt: ThUc

hiQn theo quy dinh t?i Di€u ZZ, Zi tnOngtu 58/20 I 6/TT-BTC; DiAu 62 Nghi dinh

sO e:lZOt+NO-CP vi theo quy dinh tai Quy6t dinh tO iZIZOtSIQD-'II'g'

TOn hing h6a, dich vg

huy d$ng.
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IX. NQI DUNG THT/C HIEN VIEC L\iA CHQN NHA THAU

t.-'Ory ilLti 
"a 

hinh thric vir phuong thrirc lr;a chgn nhir thiu:

Khoan 2 Di6u 15 vd Dieu

l7 Th6ng tu 58

Ghi chfHinh thric vir Phuong t
chgn nhir thAu

hri'c lgaGi6 tri g6i
thAu

Khodn 19 Ei€u 3
dinh sii 17

Quy€t
Du6i 50 triQu1

ntruunhd ah oC ITt 50 triQu

d6n kh6ng
qu6 100 triQu

d6ng

2

Chdo hdng canh tranh rut ggn

Chdo hang c4nh tranh th6ng

thudng qua mang.

qua mang.

Ho[c:

Tt 100 triQu

d6n < 200
triQu d6ng

J

Chdo hang c4nh tranh th6ng

thudng qua mang.

Ho[c:
D6u thdu RR mQt giai doan mQt

tti qua m4ng.

Ttr > 200 triQu

di5n < 0l tj'
d6ng

Chio hang canh tranh th6ng

thulng qua m?ng.

Ho{c:
D6u thiu RR mQt giai do4n mQt

tiri qua m4ng.

Tt 1 tj'.d€n <

02 tj'd6ng
5

D6u thAu RR mQt giai doqn mQt

trii qua m4ng.
Tir 2 d.<l6n <

10 tj'd6ng
"Linh vrgc hing hda

qua mgng -chi iP dYng

loqi hqp tting rrgn gdi"'

Do s.oi thiu co gid tri

lon, ihu diu tu Phdi
chon 1o4i hoo .d6ng
..THEO DON GIA CO

DINH" ) d6 viQc thanh

to6n x6c v6i tinh hinh

thUc tti sir dqng.

D6u th6u rQng rii mQt giai doqn

hai tiri kh6ng qua m?ng
Tir > 10 fi
d6ng

7

TT

4.

6.
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2. Trinh tp, tht tgc trinh dg to6n vir KHLCNT:

2.1 Trinh tq' th(r tgc

Tir 100 triQu il6n < 200 triQu tl6ngt

Tir > 200 triQu tl6n < 01 ti tl6ng.

H6 so g6m:

+ Td trinh ph6

duyQt dtr torin;

+ H6 so du to6n

ho{c Phq luc chi

ti6t dU torin;

+ Ktit qud thAm

<tinh giri cta co
quan c6 chric
n6ng hodc
Chimg thu thdm

dlnh gi6 vd b6o

c6o k0t qud

thdm dfnh gi6

ho4c 03 86o gi6

cta c6c don vi;
+ Bi6n ban hqp

hQi d6ng khoa
hqc c6ng nghQ;

+ 86o c6o tinh
hinh sri dPng 12

th6ng.

+ KC ho4ch
tri6n khai k!.
thuf,t m6i (n0u

c6);

+ D6i vdi mua

sim thi6t ui y te

CDT/
BMT

SYT

(ihi chriThdi gian
phO duyQt

Co quan
ph0 duyQt

Don vi
thqc hiQn

NQi dung thgc
hiQn

Gin tr!
gtii th6u

CDT/BMT

ThUc hiQn

theo quy dinh
tai Khoin
Di6u 4 Qu
dinh sO 1Z

yi5t

7Du6i 50

triQu
1

CDT/BMT
Khoin 2 Di6u

15 vi Di0u 17

Th6ng tu 58

Tt 50
triQu tt6n
kh6ng qu6

100 trieu
oong

2

3

l.
Trinh,

ph6
duyQt

dg todn

hai c6 tiCu

Ph€ duyQt

du toan: 05

ngdy ldm
viQc kC tu
ncny {an
duqc ddy
dt h6 so
trinh.
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NQi dung thqc
hiQnT

Gi6 tri
g6i thAu

Ctr quan
phO duyQt

Don vi
thqc hiQn

dugc co quan c6

thAm quyOn ph6

duyQt.

ch ilinh mtc

)
Trinh

' PhO
duygt
KH

LCNT

Ghi chtiThli gian
ph6 duyQt

ThAm
dinh
KHLCN
t: T6i <Ia

ln 20
ngdy ke
tt ngdy
nhfln
tlugc ddy
dt h6 so

trinh
@iem h

Khoan I
Diiu 12

Ludt Dtiu
thdu 1j).

Phe

duyQt
KHLCN
T: T6i da
tn 05
ngdy ldm
viQc k€ tit
ngay
nhfln
dugc brio
c6o th6m
dinh.
(Diem a
Khoan I
Diiu l2
Ludt Etiu
thdu 43).

SY'fCDT /
BMT

Hd so giim:

+ Td trinh pho

duyQt
KHLCNT;
+ QD phO duYQt

du to6n.

Tir 1 tj, tliin < 02 tl tl6ng;

Tir 2 ti tl6n < 10 ff tl6ng;

Tir > l0 ti tl6ng

4.



1l

Ghi chtiThtri gian
ph6 duyQt

Co quan
ph0 duyQt

Don vi
thqc hiQn

NQi dung thgc
hiQn

Gi6 tri
g6i thAu

Xem
xdt trinh
UBND
tinh phc
duyQt: 05

ngdy kC

tU ngay
nh{n
dugc. diy
dri h6 so

trinh

56Yt6
hoflc Sd
Tdi chinh

1.

Trinh,
ph6

duyQt
dy toin

Y t6:
Can cir Nghi
dinh s6

63/2014ND-
CP ngdy
26t6120t4
cira Chinh
pht quy dinh
chi ti6t thi
hdnh mOt s6

ditiu cira
Luft DAu
thAu v6 lUa

chqn nhi
thAu; theo
<16: - Tai
Khoan 2
Didu 75 quy
dinh: "ViQc
lga chgn nhd

th6u cung
cAp vdt tu y
t6 thuc hiqn
nhu d6i vOi

g6i thAu mua
s6m hdng
h6a." - Tai
Khoan 3

Di6u 104

quy dinl.t:

"sd Y te
chlu tr6ch
nhiQm t6
chtc thdm
dinh k6

hoach lua
chgn nhd

thau ddi voi
g6i thdu mua
thu6c, vflt tu
y 16 do chir
tich LJBND

c6p tinh la
nguoi c6

tham
l.!

quyen.

D6i v6,'i s&
Tlri chinh:
ThAm dinh

Do i voi S0

Phc
duyQt dU

toan: 30
ngdy ldm
viec ke tir
ngey
nh0n
dugc. dAY

dt h0 so

trinh.

UBND
tinh

CDT /
BMT

H6 so g6m:

+ Td trinh PhO

duyQt dg to6n;

+ Hii so du toiin
hoic Phu luc chi
titit dU torin;

+ K6t qui thAm

dlnh gi6 cta co
quan c6 chric
n6ng hoflc
Chimg thu th6m
dinh gi6 vd b6o

c6o k6t qu6

thdm dinh gi6

hoac 03 86o gi6

cria c6c tlon vi;

+ Bi6n bin hqp

hQi d6ng khoa
hqc c6ng ngh€;

+ 86o c6o tinh
hinh sri dPng 12

th6ng;

+ K€ ho4ch
tri6n khai k!.
thuflt mdi (n€u

c6);

+ Di5i vdi mua

sam ttriet Ui Y te

phii co ti6u
chudn dinh m[rc

dugc co quan c6

thAm quy€n Phe
duyQt.



t2

Ghi chtiThd'i gian
phO duyQt

Co quan
phG duyQt

Don vi
thgc hiQn

NQi dung thqc
hiQn

Gi6 tri
g6i thAu

mua sam

hdng hoti
tru VTYT.
ho6 ch6t xdt
nghiQm.

ThAm
dinh
KHLCN
T: T6i da
ti 20
ngay kC

tt ngdy
nh{n
dugc. d6y

dt hd so
trinh
@iAm h
Khodn I
Diiu 12

Ludt Diiu
thdu 43).

SYT

)
Trinh
, PhO
duyQt
KH

LCNT

M6u s6

2. Miu
86o c6o

thAm d[nh
KHLCNI'

MAu sd

3. Miu
QD phc

duyQt
KHLCNT

- Phe

duyQt
KHLCN
T: T6i da

rn 05
ngdy ldm
viQc k€ tt

ngdy
nhfln

tlugc b6o
ciio th6m

di+
(DiAm a
Khodn I
Diiu 12

Luqt Diiu
thdu 13).

TJBND
tinh

CDT /
BMT

H6 so gdm:

+ Td trinh PhO

duyQt
KHLCNT;
+ QD ph€ duyQt

dg to6n.

MAu s6

1. MAu
vdn bdn
trinh
duyQt
KHLCNT
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2.2 Bi6u m6u trinh KIILCNT (Th6ng tu s5 t0/z0Is/TT-BKHDT)

- M5u si5 t. tvt6., vdn b6n trinh duyQt KHLCNT

- Mdu sO Z. Udu 86o c6o thAm dinh KHLCNT'

- MIu sO:' tvtSu QD Phe duYQt KHLCNT'

x. DANG TAI THONG TIN VE OAU TTTAU

1. C6c nQi dung bit buQc tlSng t6i
Don vi thu'c hi6n

Cung cAP, tling tii thdng tin tr6n HQ th6ng m1ng tIAu thiu qu6c gia

B€n mdi thAu;

86o D6u thAu trich
xuAt thdng tin tren HQ

thdng rn4ng ddu thdu

qu6c gia de dang tdi 01

kj trOn 86o Ddu thdu

trong vdng 02 ngdY

ldm viEc kC ttr khi bdn

mdi thiu tu cling tdi

th6ng tin len HQ thong

mang rlAu thdu qu6c

C6c B0, co quan

ngang BQ, c0 quan

thuQc Chinh Pht, co

gla.

B€n moi thdu

quan khdc o Trung

uong. Uy ban nhdn

ddn c6p tinh vd nguoi

co tham quYdn cung

c6p cho B0 Kti hoach

vd Ddu tu d€ tldng tat

tr€n HQ th6ng m4ng

d6u thAu qu6c gia;

Thcri h4nLo4i th6ng tinstt
I

B6n mdi thdu

86o dirm thdi di
tdi th6ng tin trong vdng 07

ne?rv ldm viQc, k0 tU ngdY

vin"bdn ph0 duYQt k6 hoPch

tua chqn nhd thdu. nhd eldu tu

dugc ban hdnh

tlm 4r ding

K6 ho4ch lua chQn nhi
thau

1

Th6ng b6o

th6ng b6o
mdi quan tdm,

mdi so tuY€n2

Thdng b6o
hdng, th6n

mdi chdo
g b6o mdi thAu3 Theo ti6n d0 t6 chric [Ua chqn

nhd thdu

Th6ng b6o htY, gia h4n,

di€u chinh, dinh chinh
tin dE ding tdicric th6ng

4

Trong vong 07 ngdY lirm

viQc. kri hr ngirY vdn bdn Ph€

duyQt danh s6ch ng6n dugc

ban hdnh

Danh s6ch ngdn

Trong vong 07 ngiY lim
vi€c, k6 ttr ngdY vdn bAn Phd

duyQt ktit qu6

thAu dugc ban
lua chen nhd

hdnh

Ktit qui lua chgn nhd thdu6

Khdng qud 02 g

di6m dong thdu
id sau thdi

K6t qui md thAu d

ddu th6u qua m?ng
ol vol

'7

Thdi han c6c don vi gui

thong tin xu l! vi Ph4m PhdP

luar;a d6u tnau vc g0 Ke

hoach v?r Ddu tu trong vong

02 nzity tirm viqc. kd ttr ngdY

Quy6t dinh xri. l1i vi Phqm

ph6p lu4t v6 dAu thdu dugc

ban hanh;

Bio d6m thdi di6m dang

tin
tun s.a

KE

ntroothtai ng
oBnekc "vam gav

nhtIau ta D anhh coa

Th6ng tin xt l1i vi Phqm
phrip luit v€ ddu thdu8

B6o DAu thAu trich

5

03vong



Don vi thqc hiQnThoi h4nLo4i th6ng tinstt

trong vong" 02 ngaY

ldm vi€c. ke tir khi BO

fi5 noacn vd EAu tu
ddng tai th6ng tin l6n

HQ th6ng m4ng dAu

thAu qudc gia.

au
6 dlng t
6o DAu

IInt ntt onhx
uaa l-l rhln d0nrh an
I0adc aou grq

thBentrki

t ttinh xri li virlugc QuY

Pham.

C6c BQ, co quan

ngang BQ, co quan

thuQc Chinh Phu. co

quan khric o 'lrung

uong, Uy ban nhdn

d6n c6p tinh cung ciiP

cho B0 Kti hoPch vd

Diu tu de <ldng tii tr6n

H€ thOng m4ng tldu

thAu qu6c gia

.Thdi han B0 K6 hoach vd

DAu tu nhQn tlugc thdng tin
trong vdng 07 ngdY ldm viOc,

te tir ngaY vdn. bin quY

pham ph6p luat vC deu thau

dugc ban hirnh;

86o d6m thdi di6m <IAng

tii thdng tin trong vong 07

ngiry lim viQc. k€.tu ngirY BQ

K6 hoach vd Ddu tu nhdn

vln bdn quY Phqm
luat v0 ddu thdu.

dugc
ph6p

Vdn bin quY Phqm Ph6P
luat vC dau thau9

86o dAm thdi di
th6ng tin trong vong l0 ngdY

lirm viOc k€ tir ngdY BQ K0

hoach vir DAu tu nh{n dugc

vdn birn

6m ding t6i

Th6ng tin vd nhd thdu

trung thAu tai ViQt Nam10

II

ncPv
ki0n
quan

ldm viQc trudc ngdy dU

phrit hirnh h6 so mdi
tdm. h6 so moi so tuY€n

gao Oau thAu nhfln

ng tin t6i thi€u ld 05
Thdi han

dugc th6
Th6ng b6o mdi quan tdm,

th6ng b6o mdi so tuY6n1

Thdi h4n 86o D
dugc th6ng tin t

6u thAu nh{n
6i thiCu ld 05

ngdy Lim viQc truoc ngay

kiiin ph6t hanh h6 so mdi
thAu, h6 so YOu cdu

Thdng b6o mdi chdo

hing, th6ng brio mdi thau2

ilugc thdng tin trong vdng 07

ne?rv ldm viQc, kd tu ngdY

vin-bin phe duYgt danh s6ch

Thdi han 86o D6u thAu nh0n

ngdn dugc ban hirnh

Danh s6ch ngdnJ

Thdi han Brio D6u thAu nh4n

duoc th6n tin tron von 07Kiit qu6 lua chQn nhd thiu4

l4

Cung c6p, tling tii th6ng tin t.en Sao D6u thiu

BOn mdi thAu cung

cAp th6ng tin cho 86o
Diu thAu d6 dang tdi;

Brio D6u thAu ddng

tai 01 k, trOn 86o Ddu

thAu trong vong" 02

ngdy lim viQc kC tir
ngiry Brio DAu th6u

nh{n <lugc th6ng tin;

86o D6u thdu ddng

tai tr6n H-6- th6ng m4ng

d6u thAu qutc gia

trong vdng. 02 ngaY

ldm vi€c k6 tir ngdY

Brio D6u thAu nhOn

dugc thOng tin.

Bdn mdi thAu

dv
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Dtrn vi thqc hiQnThoi hgnLo4i thdng tinstt
ngdy l2rm viQc,

vdn bdn ph6. du

chon nh?r thdu,

dugc ban hdnh

yQt ktir qu6 lga
nhd cldu tu

k tt ngdy

Thdi h4n 86o D
dugc th6ng tin t

6u thAu nhan
6i thiCu la 02

ngdy lirm vi6c tru6c ngaY du

ki0n dang tii

Thdng b6o hriY, gia h4n,

diAu chinh, dinh chinh
c6c th6ng tin dE d[ng tii

C6c BQ. co quan

ngang B0, co quan

kh6c 6 Trung uong'
Uy ban nhdn ddn caP

tinh, ngudi co .tham
quyen vd chu ddu tu
cung cdp thong tin cho

Brio Diu thiu de dang

Iiti;
86o E6u thAu c6

trach nhigm ddng tii
len HQ thong rnang ddu

thAu qu6c gia vir 86o
D6u thAu trong vdng
02 ngriy lam viQc, k6

ttr ngriy Brio Ddu th6u

nhin duqc th6ng tin xt
l1i vi ph4m PhaP lu{t
v6 tldu thdu.

Thdi h4n 86o D6u thAu nhQn

tlugc th6ng tin trong vdng 07

ngdy ldm viQc, k0 tt ngdY

Quy6t dinh.xti,lli vi Ph4m
ph6p lu4t vd diu thriu clugc

ban hirnh

Thdng tin xt li vi Ph4m
phrip lu4t v€ ddu th6u6

Ghi chri: Ri€ng d6i voi g6i thAu mua sim tdi san' hirng h6a' dlch vu thuoc dd

6n ho[c dp to6n .uu ra.'it"i*e ;'yCn tP 
-e^'1g6i 

thiu kh6ng qu6 100'000'000

ddng, theo quy dinh tai Did ii iioni tuso islzoroflr-erc ngdv 29t312016 cta

uO'?ai.r-rr,irr, nhh thhu o,,q" tlti alin ttau kh6ng bit buQc phii c6 t6n trong

co sO dir liQu nhir thAu.

XI. LUU HO SO

C6c c6ng v6n,.h6 so li€n quan diin quri trinh lga chgn nhd thAu dugc luu t4i

c6c b6n li6n quan dc til;;';ilttt" to"g 16:,"u:9 
ung' thanh to5n vir c6ng t6c

thanh tra, ki6m tra c6ng t6c thUc hi€n k6t qua dau thau'

xII. NOT NHAN

Vdn phongxLdnh d4o Sd

Phdng Ki5 hoach - T?ri chinhxPhong NghiQP vPx
xThanh tra

C6c co quan, don vi tnrc thuQc

5

tr

x
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