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Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Nam Định. 

 

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 (sau đây gọi là Nghị định số 

63); 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu 

thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi là Thông tư số 15); 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 162/UBND-VP6 ngày 

29/4/2022. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

1. Về thẩm quyền quyết định mua sắm thuốc 

1.1. Tại Khoản 7 Điều 129 Nghị định số 63 quy định: “Bộ Y tế chủ trì hướng dẫn thực 

hiện việc đấu thầu thuốc phục vụ công tác phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh từ nguồn 

ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác trong các cơ 

sở y tế”. 

1.2. Gói thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu đề nghị hướng dẫn là gói thầu mua vị 

thuốc cổ truyền được quy định tại Điều 10 Thông tư số 15. 

1.3. Nguồn vốn mua sắm thuốc nói chung, vị thuốc cổ truyền nói riêng của các cơ sở y 

tế công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định được hình thành từ nguồn thu viện phí, bảo hiểm y 

tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, không sử dụng nguồn ngân sách nhà 

nước (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi ngân sách nhà nước).  

Tại điểm b Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 15 quy định căn cứ lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu từ nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm 

xã hội thanh toán: 

“- Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã ký giữa cơ sở y tế và cơ quan 

Bảo hiểm xã hội; 

- Thực tế mua thuốc, sử dụng thuốc từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của 

năm trước liền kề và dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc trong năm kế hoạch của cơ sở y tế.” 

Tại điểm d Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 15 quy định tài liệu trình duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu: “Quyết định của Chủ đầu tư phê duyệt nguồn vốn, phê duyệt danh mục, số 

lượng và giá kế hoạch dự kiến các mặt hàng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.” 

Như vậy, Thông tư số 15 không quy định về việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt kế hoạch và dự toán mua sắm1 thuốc từ nguồn viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn 

kinh phí hợp pháp của đơn vị.  

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 129 Nghị định số 63, việc mua sắm thuốc (trong đó 

có vị thuốc cổ truyền) được Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn do đó Sở Tài chính trân 

trọng đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế căn cứ theo quy định của Bộ Y 

 
1 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính (không áp dụng đối với mua thuốc) quy 

định phải phê duyệt kế hoạch và dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ để làm căn cứ phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu. 
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tế, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về căn cứ và hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu mua sắm thuốc (trong đó có vị thuốc cổ truyền); không áp dụng theo Nghị 

quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định do 

Nghị quyết không căn cứ Thông tư số 15 mà chỉ căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 của Bộ Tài chính (không áp dụng đối với mua thuốc). 

2. Về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc 

2.1. Tại điểm a Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 63 quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho 

các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý.” 

2.2. Tại điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 15 quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở y tế 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân 

cấp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu cung cấp thuốc cho người đứng 

đầu các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố. Trường hợp này, người được 

phân cấp chỉ định đơn vị có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với tính chất của gói thầu tổ chức 

thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt.” 

2.3. Tại điểm d Khoản 3 Điều 50 Thông tư số 15 quy định: “Căn cứ tình hình thực tế 

tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp và kiểm tra việc 

thực hiện phân cấp đối với một số gói thầu mua sắm thuốc của cơ sở y tế thuộc phạm vi 

quản lý trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.” 

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc nói chung, vị 

thuốc cổ truyền nói riêng được thực hiện theo điểm a Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 63; 

điểm b Khoản 1 Điều 17, điểm d Khoản 3 Điều 50 Thông tư số 15. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính về thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vị thuốc cổ truyền; Sở Tài chính trân trọng báo 

cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  Sở Y tế, BVĐK huyện Hải Hậu; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, TC-HCSN. 
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