UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
SỞ Y TẾ

Số:

/QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đắk Nông, ngày

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu Mua thuốc hướng thần, gây nghiện
phục vụ khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập.
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; 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 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 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;
Căn cứ 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 phong xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người
tham gia Bảo hiểm y tế và Thông tư số 01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020 Sửa đổi,
bổ sung Thông tư 30/2018/TT-BYT;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của 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;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế về việc Quy
định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và Thông tư số 29/2020/TT-BYT
ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành;
Công văn số 4743/BTC-HCSN ngày 11/5/2021 của Bộ Tài chính v/v bố trí kinh
phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu y tế dân số năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Đăk
Nông v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc hướng thần, gây nghiện
phục vụ khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập;
Theo đề nghị của Ông trưởng Phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế tỉnh Đăk Nông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu Mua thuốc hướng thần, gây nghiện
phục vụ khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập.
Điều 2. Phòng Nghiệp vụ Y-Dược chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng,
Hội đồng đấu thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, phát hành bản Yêu cầu báo giá, tổ
chức đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.
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Điều 3. Phòng Nghiệp vụ Y- Dược, Hội đồng đấu thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm
định và các đơn vị, tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐĐT;
- Lưu VT, NVYD, thuy.tg.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quang Hào
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