
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND      Sơn La, ngày        tháng        năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1- Mua thuốc 

generic năm 2023 của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Đấu thầu 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; Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

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

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 15/2020/TT-

BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, 

Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá; Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 

28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước 

đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp; 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; Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 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 Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc Ban hành quy định về quản lý điều hành ngân sách địa phương 

năm 2023; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Quyết định số 

534/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc giao 

nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
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Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 49/TTr-SYT ngày 02/3/2023; Báo 

cáo thẩm định ngày 21/02/2023 của Hội đồng thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu các gói thầu mua thuốc sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế do các cơ sở y tế 

tự tổ chức lựa chọn nhà thầu (Thành lập theo Quyết định số 517/QĐ-SYT ngày 

04/5/2022 của Giám đốc Sở Y tế); Tờ trình số 06/TTr-BVNT ngày 06/02/2023 

của Bệnh viện Nội Tiết tỉnh Sơn La. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1- Mua thuốc 

generic năm 2023 của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La (theo Phụ lục I và  Phụ lục 

II kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan 

hướng dẫn Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện quy trình mua sắm 

đảm bảo theo đúng pháp luật quy định hiện hành và các văn bản quy định khác 

liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh 

về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu về nội dung thẩm định, 

trình duyệt. Chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện sai 

phạm (nếu có) báo cáo UBND tỉnh kịp thời để xem xét, quyết định. 

2. Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo 

đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu, Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 15/2019/TT-BYT 

ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các quy định hiện hành về đấu thầu. 

Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung 

cấp thuốc trình Chủ tịch UBND tỉnh, các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán và các cơ quan giám sát việc thi hành pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài 

chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Nội 

tiết tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng, (05b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Tráng Thị Xuân  



Phụ lục I 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU SỐ 1- MUA THUỐC GENERIC NĂM 2023 

Đơn vị: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La  

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày          /       /2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

S

T

T 

Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Gói thầu số 1: Mua thuốc 

Generic năm 2023 của Bệnh 

viện Nội tiết tỉnh Sơn La (gồm: 

02 mặt hàng, trong đó: Nhóm 1: 01, 

Nhóm 5: 01) 

355.500.000 đồng 

(Bằng chữ: Ba trăm 

năm mươi lăm triệu, 

năm trăm nghìn đồng) 

Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, 

nguồn thu từ dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh và 

nguồn thu hợp pháp khác 

Mua sắm 

trực tiếp 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý I năm 

2023 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói 

12 tháng, 

kể từ ngày 

ký hợp 

đồng 
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Phụ lục II  

DANH MỤC THUỐC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU SỐ 1- MUA THUỐC GENERIC NĂM 2023 

Đơn vị: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La 

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày          /3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

ST

T 

TT 

30 
Tên thuốc Tên hoạt chất 

Nồng độ - 

Hàm 

lượng 

Nhóm 

thuốc 

Dạng bào 

chế 

Đường 

dùng 

Quy cách 

đóng gói 
Tuổi thọ 

SĐK hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

 Số lượng  

 Đơn giá 

(đã có 

VAT)  

 Thành tiền 

(ĐVT: VND) 
Tên công ty trúng thầu 

1 505 
DIOPOLOL 

2,5 
Bisoprolol 2,5mg 1 

Viên 

nén 
  

Hộp 2 vỉ 

x 14 

viên 

24 tháng 

VN-

19499-

15  

Chanell

e 

Medical 

Iỉelan

d 
Viên 100.000 810 81.000.000 

Công ty cổ phần dược 

phẩm thiết bị y tế Hà Nội 

2 784 
Wosulin 

30/70 

Insulin 

người trộn, 

hỗn hợp  

40IU/ml

: 10 ml  
5 

Hỗn 

dịch 

tiêm 

Tiêm 
Hộp 1 lọ 

10ml  

24 

Tháng  

SP3-

1224-21 

Wockha

rdt Ltd. 
Ấn Độ Lọ 3.000 91.500 274.500.000 

Công ty cổ phần thương 

mại dược phẩm Hoàng 

Giang 

    Tổng cộng: 02 mặt hàng                      355.500.000   

    Tổng số tiền bằng chữ: Ba trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng./.   
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