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      Quảng Nam, ngày       tháng        năm  2022
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đấu thầu tập trung
cấp địa phương năm 2023 cho các cơ sở y tế công lập 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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;

Căn cứ 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;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

việc quản lý Trang thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT- BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban 

hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi 
được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định 
một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ  Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam ban hành quy định về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 
trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt phương án tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung cấp địa 
phương thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2023 – 2024;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 320/TTr-SYT ngày 10/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đấu thầu tập 

trung cấp địa phương năm 2023 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, cụ thể như sau:

1. Tên Danh mục và số mua sắm tập trung cấp địa phương
- Danh mục hóa chất đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 cho các 

cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: 326 danh mục
(Chi tiết theo Phụ lục I kèm theo)
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- Danh mục vật tư y tế tiêu hao đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 
2023 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: 317 danh mục

(Chi tiết theo Phụ lục II kèm theo)
2. Thời gian thực hiện kết quả mua sắm: năm 2023.

1. 
2.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (đơn vị mua sắm tập trung) rà soát, xây 
dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi Sở Y tế thẩm định, trình cấp thẩm quyền 
phê duyệt theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh 
và đảm bảo quy định hiện hành.

2. Sở Y tế thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu đảm bảo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa 
khoa Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐNT tỉnh;

  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.

KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky
Trần Văn Tân
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