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TỈNH HẢI DƢƠNG 

 
Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày      tháng 02 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc:  

Cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các cơ sở y tế trên 

địa bàn tỉnh Hải Dƣơng năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

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

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế 

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

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc 

thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid;  

Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Bộ Y tế về việc sửa đổi Quyết định số 941/QĐ-SYT ngày 17/03/2020 của 

Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và  thuốc 

thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid;  

Căn cứ Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30 tháng 01 năm 2021 của 

Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19; 

Căn cứ Thông báo số 82-TB/TU ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Tỉnh ủy Hải Dương thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 43/TT-SYT ngày 05 tháng 02 năm 

2021. 
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QUYẾT ĐỊNH:   

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc: Cung 

ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương năm 2021, chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Bên mời thầu (Sở Y tế Hải Dương) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định 

hiện hành.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Kho bạc 

nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: đ/c Hùng; 

- Lưu VT, KT (đ/c Dương) (15b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

CÔNG VIỆC: Cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các cơ sở 

y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(VNĐ) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Phƣơng 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

 

Cung ứng 

thuốc phòng, 

chống dịch 

bệnh Covid-19 

cho các cơ sở 

y tế công lập 

trên địa bàn 

tỉnh Hải 

Dương năm 

2021 

18.741.799.036 

Nguồn 

ngân 

sách, 

nguồn 

Bảo hiểm 

Y tế và 

nguồn 

thu hợp 

pháp 

khác của 

các cơ sở 

y tế 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

01 giai 

đoạn 01 

túi hồ sơ 

Tháng 

02 năm 

2021 

Trọn 

gói 

Trong 

vòng 03 

tháng kể 

từ ngày 

phê 

duyệt kết 

quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

(thực 

hiện 

cung ứng 

ngay sau 

khi ký 

hợp 

đồng)    
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