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ChInh phii v Cong van so 
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CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dçic  Ip -Ty' do - Hinh phuic 

Ctha Lô, ngày iháng 7 nàm 2022 

Kinh gui: 
- Tru'ô'ng các phOng ban, ngành do'n vj lien quan; 
- UBND các phuà'ng. 

Thirc hin cong van so 495 1/UBND-VX ngày 04/7/2022 cüa UBND tinh 

Ngh An v vic V vic triën khai Thông baó s 192/TB-VPCP ngày 

29/6/2022 cüa Van phàng ChInh phü và Cong van s 3439 /BYT-KHTC ngy 

3 0/6/2022 cUa Bô Y M; UBND thi xa yêu cu: 

PhOng Y t, Trung tarn t thj xi can c1r chü'c näng, iThirn vu duçic giao 

chü tn phi hop vó'i các phOng, ban, ngãnh, don vj vã UBND các phu'ô'ng triëii 

khai thirc hin nghiêrn các ni dung chi do ti 02 Cong van nêu trên (phó Ió 

gt'c/ Icèni) 

Trung tarn Y t thj xã báo cáo kt qua triën khai thic hin v UBND thj 

xã (qua phOng Y t) tru'c ngày 20/7/2022. 

[Vol u/ian: 
- Nhu trên; 
- UBNDTinh (B/c); 
- So Y tê (b/c); 
- IT Thi üy - TI HDND thj xâ; 
- ChO tch, các PCI UBND thj xã; 
- IT Chi huy P.0 dlch  COVID-19 TX; 

- Lu'u VTYT>4_ 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Hoàng Van Ph tic 



VAN PHONG CHINII P1i1i CONG irnA XA HO! CIJU NGII1A V11T NAM 
Doe La!) - T (10 - Hanh phuc 

So: 192!TB-VPCP 1-là Nói, ngáy 29 i/iáng 6 nám 2022 

THÔNG BAO 
Kêt Iujn ella Tlill tu*ng ChInh phll Phini Minh Chinh 

ti cuc Ip Thuông trkrc  ChIiih pull ye tInh tring thiCu thuOc, 
vat ttry tC tai các co so' khám chi'a bnh vi tInli hInh nghi vic, 

thOi viçc ella can b) y  tC khu vc cOng 1p 

Chiêu ngây 23 tháng 6 nãrn 2022, t?i  trçi s ChInh phü, Thll tuórig ChIith phi 
Phirn Minh ChInh dã chll trI cuc hpp ThiiOng tnrc Chmnh phll ye tmnh tr1ng thiCu 
thuôc, vat tu ytC t?i  các co' s khárn chra bnh vã tInh hinh nghi vic, thOi vic 
dlla can b y tC khu virc cong lap. Tham dir cuc hop có Phó Thu ttthng ChInh 
phi:i Lê Minh Khái, Phó Thll ti.róig Chmnh phll Vu Düc Darn, Phó Thu tu'óng 
ChInh phü LC V.n Thânh; B truông Bô Kâ hoich vã Dàu flr Nguyän Chi Dung, 
B triing B Ti chInh 1-16 Dllc Phóc, Bô tnrmg B Thông tin và TruyCn thông 
Nguyen Manh Hung; các dông chI Thll' tnrOng B Y tC; di din lãnh dao  B Tir pháp, 
B Ni vu, Win phông ChInh phll; Tong Giárn dôc Bào hiêm xã hi Vit Narn. 

Sau khi nghe báo cáo dlla di din liInh do B Y té, ' kiên phát biCu ella các 
dai biCu dix hpp Va ella các Phó Thu 1iróng ChInh phll, Thll tuó'rig ChInh phll Phirn 
IV1inh ChInh kCt luân nhi.r 

Duái sij quan tarn, lành dao, chi dio dlla Trung ixo'ng Dáng, câng tác diêu 
hành quyCt 1it ella ChInh phll, Thll tl.xóng Chinh phll, sr vâo cuc tich c'rc cüa ci 
he thông chinh tn, su ung ho cu Nhãn dan, ban be quôc tC, dàc biêt Ia su no luc 
dlla ngành y té à các lire lucng tuyCn dâu, den nay, djch COVID- 19 dã duçrc kiCrn 
soát. Tuy nhiCn, trCn phrn vi toân câu, dch van dang diCn biCn phrc tp, khó 
hthng, tiCm an nguy co bllng phãt tr lai, dói hôi chllng ta tuyt dOi không duçrc 
1' là, chll quan, mat cánh giác. 0 trong nu'Oc, djch bênh sOt xuàt huytt, chân lay 
miengdang ô k9 cao diOrn; nhllng can bnh nan y nhu' tim mach,  huyêt áp, ung 
thu, tiCu duà'ng... vn luôn de dça sue khoô Va tinh mtng ella Nhãn dan. Trong 
khi do, tInh trang thiëu thuOc, thiOt bj, vt tu y tC dang xuât hin t?i  nhicu CO SO 

khárn chra bênh; nhiOu can bô y  tO trong khu vu'c cOng lap nghi vic. Dày là nhüng 
van dO ion, ãnh hu&ng trrc hOp dOn cOng tác baa v và chärn sOc src khoO cho 
Nhân dan, can duçic các ngành, các cap và dja phuo'ng quan tam, khãn trnong \'aO 
cuc, kip thài xir 19, khãc phc. 

Thung trirc ChInh phll yOu cãu: 

1, Bô Y té: 

(i) Khân trt.rang chll tn, phOi hcip vci B Tu pháp, Bô KO hoach và Dâu tLr, 

B Tài chInh và các co' quan liOn quan rà soát tong the cac quy dinh hin hành 
liOn quan dOn hoit dng mua sam thuOc, i.hiOt bj, vit ui, sinh phâiii y tO, chll truang 
xà hôi hoá, hçp tác cOng tu trong linh virc y  tO; chll dng ban hành cãc quy djnh, 
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huóng dan thea thâm quyn do kjp thai thAo go vuóng mac: dr thio NghquyOt, 
trInh ChInh phü xem xdt ban hinh dOi vdi niiirng giâi pháp \rcrt thãrn quyOn; 

(ii) Khin truong to chirc tlwc hin duthâu tiptrung thuOc ô Trung uclng, 
chi dio các tinh. các co sO' y tO khân truoig tO chO'c dãu thâu thuôc thea thing quy 
djnh, chông tiOu crc, thamnhüng, lang phi; nãng cao nOng lijc dir baa nhu câu vO 
thuôc, thiOt bj \'a vit Ui y tO dO chd dông iOn Re hoach dãu tu, mua sam; 

(iii) Tang cuang cOng tác quán 1' nhi nuóc ye dugc; kiOn quyCt cat giám 
thi tue hãnh chmnh khOng can thiOt lien quan dOn vic cap phép nhp khãu, luu 
hành thuôc; 

(iv) Rã soãt, hoàn thiên, ban hánh mdi quy dinh vO diCu kiën, tiCu chuãn, tidu 
chI dM vâi thiOt b y tO; trCn co sO' do, day mnh phán cap hoat dng cap phép di 
dOi vói tang cumg kiOm tra, giárn sat, nâng cao nãng 1irc ur chO, tr c1-iu trách 
nhirn trong mua sam cüa tuyOn duó thea quy djnh; 

(v) Hoân thicn Danh rnic các dir an thuc Chuong trInh phic hi, phát triCn 
kinh tê - xã hi trong 1mb virc y tO, báo cáo ThO tud'ng ChInh phü tnrâc ngày 11 
tháng 07 näm 2022; 

(vi) Rã soát, cip nht so can bO ngãnh y tO khu vrc cong nghi vic trongthO'i 
gian gãn day; trOn co sO' do, dánh giá ddng tiith hinh, lam rO nguyen nhán dO Rip 
thO'i có giái pháp phii h'p; chO dçng phOi hp vâi B Thông tin vâ TruyOn thông 
dO lam tOt cong tác thông tin, truyOn thông ye vic nay; 

(vii) Khn truong hoãn t.t thñ tic, trmnh ChInh phü vic sO'a dOi, bO sung 
Nghj djnh sO 56/2011/ND-CP ngáy 04/7/2011 cda ChInh phü quy djnh chC d phy 
cap uu diii theo nghC dOi vdi cOng chO'c, viOn chrc cOng tác tçii các co sO' y tO cOng 
1p, baa dam phO bcxp v&i Nghj quyOt so 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 nãm 2018 
cüa Trung uang ':0 cái each chInh sách tiên luong dOi vd'i can b, cong chO'c, viOn 
chO'c luc luang vU trang và nguO'i lao dng trong doanh nghip; 

(viii) ChO tn, phôi hcrp vâi B Ni vi dê huO'ng dan vic to chO'c các tram y 
tO thea quy rnO dan sO thea dOng KOt lun sO 25-KL/T\V ngày 30 tháng 12 näm 
2021 cña B ChInh tr; 

(ix) ChO trI, phéi hpp vO'i B Tâi chInh xây dirng phuo-ng an thijc hin chO 
truong tmnh dOng, tInh dO giá djch v y tO, kO cã giá djch vi khárn chUa bnh baa 
hiOm y tO phO h9p vói mrc dóng bão hiOm y tO và ichá nãng can dôi qu' baa hiOm 
ytO. 

2. Các Bô: Ké hoach và Dâu to, Tài chinh, Tu pháp, Khoa hpc Va COng ngh, 
Bâo hiêrn Xã hi Vit Narn vã các co quan liOn quan theo chi:rc nãng, nhim vg 
dupe giao chO dng phôi hop vói Bô Y tO dO sO'a dôi, bO sung, ban hânh mO'i các 
van bñn thco thãm quyOn dO quy djnh, huóiig dan boat dng dâu thâu mua sam 
thuOc, thiOt bj, vt to, sinh phãm y tO, báo dam cOng khai, rninh bach,  hiu qua. 

ChO tch Üy ban nhân dan cp tinh trrc tip chi dao  các don vj chüc nàng 
thrc hin dâu thãu thuOc t.p trung theo quy djnh; cácca sO' y  tO cOa dja phuong 
thrc hin vic dãu thãu mua thuOc, vt tir y tO thco thâm quyOn, khOng dO xáy ra 
tInh trang thiOu thuOc, sinh phãm, v.t tu y tO. 
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3. Các bô, ngành lien quan, Chü tjch Uy ban ithãn dan cap tinh: 

(i) Khãn 1ruang thc hin hiu qua co' chê tr ch cüa dan vi sr nghip cOng 
I.p trong lTnh vic y tC theo dung quy dnh ti các Nghj dnh so 60/2021 /ND-CP 
ngày 21 tháng 6 nãrn 2021, so 120/2020/ND-CP ngày 07 tháng 10 nãm 2020, so 
I 06/2020/ND-CP ngây 1 0 tháng 9 nãm 2020 cOa Chinh phñ; 

(ii) Ch trçng, ch dng lam t& cong tác biOu du'o'ng, khcn tlurd'ng dci vO 
tap the, cá nhân có thành tIch xuât sac, nhüg tam guang ngwi tOt, vicc tOt trong 
cOng tác chm soc vâ bao v sirc khOe nhân dan và phOng, chOng dch bnh; 

(iii) Quan tarn diu tu, cãi thin di&ukin lam vic cho CaC Ca s ytê, nãn 
cao nlng 1rc cho y tC Ca s& nhãrn cung cap các dch vi y tC co' sO' có chat luçng. 
gop phân darn báo sr cOng bang, hiu qua trong chãm soc và báo v src khOe 
nhân dan; 

(iv) Tang cuO'ng cOng tác chi duo, kiCm tra, giám sat cáo dan vi sir nghiip 
thuc phm vi quán 19;dC cao trách nhim cá nhân dôi vi thi tru'O'ng dan v nCu 
dC xãy ra tmnh trang thiCu thuOc, sinh phârn, vt tu y  tC. 

VãnphOng Chmnh phü thông báo dC cáo 13, ca quan, Uy ban nhãn dan tinh, 
tliành phô trrc thuc Trung uo'ng biCt, thirc hin./. 

No'i nhân: KT. BO TRUONG, CHU NHIEM 
- Ban Bi thu Trung uong Dáng; 
- '1'hi tthng, các Phó Thu tthng CP; 
- Các B, ca quan ngang b, co quan thuc CP; 
- UBND các tinh, TP truc thuac  1'W; 
- Ban Tuyên giáo Trung uong; ;::-' 

Van phong Tong Hi thu / 
VP 1W Dang VP Chu tlLh nuac, VP Quoh."' 

- UB Xâ hai  cãa QI1; . , '-;.: 
- Uy ban Trung uong Mt trn To quôc VN 'r --'JZi  

Cac Thanh vien BCDQG PC dich COVID\3 ' 
VPCP B I'CN ac PCN fro ly I1 g 7 
TGD cOng TTDT, rc \'i, Ci,ic: TB, KTTH, ! -- 
QHQT, NC, QHDP, TKBT, NN, CN, PL, KST'F... 

- Luu: VT, KGVX (3). 

Nguyen S5' Hip 

P110 CHU NHIEM 



BO Y TE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dôc lap - Tty do - Hnh phüc 

So: 3439  IBYT-KH-TC Ha Nói, ngày 30 tháng6 nàm 2022 

V/v bão darn cung irng thuc, 
vt tu y tê. 

KInh giri: 
- S Y té các tinh, thành phô truc thuc Trung uung; 
- Các don vi truc thuôc Bô Y té; 
- Y tê các B, ngành; 
(Sau dày gçi chung là Dan vj). 

D bâo dam cung cAp kjp th&i thuc, v.t tLr y t ph'ic V11 cong tác khám 
bnh, cha bnh nói chung và phuc vi cho cOng tác phông, chOng djch COVID-
19 nói riêng, các ca quan chirc nãng và B Y teda ban hành nhiêu van bàn quy 
djnh, huâng dan và dOn dOc ye cOng tác mua sam dãu thâu. Tuy nhiên, mt sO 
dja phuong, dan vi có tam e ngi, so sai, khOng dam lam, khOng dam rnua 
sam. Qua phán ánh cüa các co uan báo chI và báo cáo cüa djaphirung, don vi, 
thirc trng thiêu thuOc, vt tuy tê dang din ra, gay ãnh hu&ng den cong tác khám 
bênh, chtra bênh và chãm soc sirc khOe nhân dan nói chung, cong tác phàng, 
chông djch bnh nói riêng. 

Dê giâi quyêt tInh trang thiu thuc, vat iii y té, B Y té dê nghj: 

1. Các dja phucrng, dan vi phAi chü dng tO chirc dâu thãu hra ch9n nhâ 
thàu cung cap hang hoá, dich vu, xir l' tInh huOng theo thâm quyên, tuân thii 
diing quy djnh vã các van bàn hrOng dn hin hành ye cOng tác dãu thâu. Thi 
tnr&ng các Dan vj chju trách nhiêm nêu dé xáy ra tmnh trngthiCu thuôc, vat tu y 
tê phc vii cho cOng tác khárn bnh, chfra bnh và phOng chOng bnh dch. 

2. Trung tam Mua sam tp trung thuc QuOc gia khân tnrang hoàn thành 
viêc lua ch9n nhà thâu cung cap thuOc thuOc Darth mc dâu thãu tp trung cap 
QuOc gia, Danh muc darn phán giá dã dugc B truàng B Y te phé duyt ké 
hoch lira chon nhà thãu. Truà'ng hçp can thiêt, can ctr khoán 1 Diêu 1 8 Thông 
tu sO 5/20l9/TT-BYT ngãy 11/7/2019 cüa B truOng B Y tê quy dlnh  vic 
dâu thâu thuOc tai các Ca s y tê cOng lap, Trung tam tiêp tiic Co van bàn thông 
báo dê các ca sO y tC CO dü can cO xác dinh nhu cãu, sO luçng, thài gian thirc 
hiCn hpp dOng, bào dam dung quy djnh. 

3. Trong thôi gian chua có kêt qua an than tp trung cAp Quc gia va 
dam phán giá, SO Y tê các tinh, thành phô trtrc thuc Trung uung huOng dan các 
co sO y  té trén dja bàn, các dan vi truc thuc B Y të Va Y të các b, ngành thi,rc 
hin tO chüc li,ra ch9n nhà thãu theo quy djnh ti khoãn 1 Diêu 18 Thông tu sO 
15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 cüa B truOng B Y té quy djnh vic dâu than 
thuôc tai các cci sO y  tê cong l.p. 



D Xuân Tuyên 
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4. Thrc hin nghiêm tic che d báo cáo kêt qua 1ra chçn nhâ thãu vã 
dng tâi kêt qua dâu thãu theo quy djnh. 

Bô Y té dé nghj các dan vj nghiêm tic trin khai thrc hin./. 

Noinhmn: 
- Nhx trén; 
- PTTg Vu Di'rc Dam (d b/c); 
- Van phàng ChInh pht (dé b/c); 
- UBND các tinh, TP tr'rc thuc TW; 
- Các B: KH và DT, Tài chmnh; 
-Cácd/cTh(ztru&ng; 
- Các Vi, Cc, Tng cvc,  Thanh tra B, VPB; 
- BHXHVitNam; 
- Liru: VT, KH-TC. 
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