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Số:           /STC-QLGCS
Về việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật 
tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 02 năm 2022

Kính gửi: 
- Sở Y tế Hải Dương;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến 
phức tạp, số lượng ca mắc liên tục tăng cao từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022. Để chủ động kiểm soát mức độ gia tăng của dịch bệnh, nâng 
cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 thì việc mua sắm thuốc, hóa 
chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch là hết sức cần thiết và khẩn 
trương kịp thời. 

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết về các giải pháp 
cấp bách phòng chống dịch COVID-19; về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, 
trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các văn bản hướng dẫn về nguồn kinh phí, 
cơ chế mua sắm và thực hiện pháp luật đấu thầu trong mua sắm phục vụ phòng 
chống dịch COVID-19. Sở Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn mua 
sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19 
trên địa bàn tỉnh gửi Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ 
quan, đơn vị liên quan. 

Để chủ động hơn nữa trong công tác mua sắm phục vụ phòng chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn và đề nghị các cơ 
quan, đơn vị nắm bắt và triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng 
cường phổ biến, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nắm bắt đầy đủ các quy 
định của pháp luật về đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý 
ngân sách nhà nước, nhất là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác mua 
sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 của trung ương và địa phương, cụ 
thể: Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 
06/8/2021 của Chính phủ; Văn bản số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 của Bộ 
Tài chính; Văn bản số 6144/BKHĐT-QLĐT ngày 13/9/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư; các văn bản hướng dẫn số 470/STC-QLGCS ngày 17/02/2021, số 
2270/STC-QLGCS ngày 30/7/2021 và số 4279/STC-QLGCS ngày 24/12/2021 
của Sở Tài chính (có văn bản sao gửi kèm theo).
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Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động thực 
hiện việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống 
dịch COVID-19 theo đúng thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công được 
phân cấp tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND 
tỉnh, đảm bảo phù hợp với kịch bản phòng chống dịch và tình hình thực tế tại địa 
phương theo phương châm “4 tại chỗ”. Đối với các nội dung mua sắm tài sản có 
giá trị lớn (từ 500 triệu đồng trở lên tính cho 01 đơn vị tài sản), đơn vị mua sắm 
lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 
theo thẩm quyền. Trình tự, thủ tục quyết định mua sắm thực hiện theo quy định 
tại Điều 3, Điều 37 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Về giá gói thầu mua sắm:
2.1. Đối với gói thầu mua sắm thuốc, việc xác định giá gói thầu thực hiện 

theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 
11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

2.2. Đối với gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ 
phòng chống dịch COVID-19, việc xác định giá gói thầu thực hiện theo quy 
định tại điểm c, điểm d khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ; 
trong đó phải căn cứ vào ít nhất một (01) trong các tài liệu sau:

- Báo giá hàng hóa, dịch vụ cần mua của ít nhất ba (03) nhà cung cấp khác 
nhau;

- Dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm: 
chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá hoặc toàn bộ dự toán 
được bố trí để mua sắm một loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong năm);

- Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 
thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng 
hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật Giá;

- Giá thị trường tại thời điểm mua sắm tham khảo từ thông tin chính thống 
do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố được khai 
thác qua mạng Internet;

- Giá trúng thầu mua sắm loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tương tự trong 
khoảng thời gian sáu (06) tháng trước đó.

Riêng đối với giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thì căn cứ vào ít 
nhất một trong các tài liệu nêu trên hoặc giá trúng thầu trong vòng 6 tháng trước 
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn).

2.3. Trường hợp không xác định được giá các loại hóa chất, vật tư, trang 
thiết bị, phương tiện, dịch vụ phòng, chống COVID-19 do diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh; các cơ quan, đơn vị căn cứ giá do doanh nghiệp công bố theo yêu 
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cầu của Bộ Y tế trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và được cập nhật hàng 
tuần để xác định giá gói thầu.

2.4. Trường hợp cần thiết phải sử dụng kết quả thẩm định giá của cơ quan 
nhà nước, doanh nghiệp thẩm định giá làm cơ sở phê duyệt giá gói thầu thì thực 
hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 Quyết định số 25/2016/QĐ-
UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về 
giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trường hợp không thuê được doanh nghiệp 
thẩm định giá (đã đăng công khai thông tin sau 15 ngày mời cung cấp dịch vụ 
thẩm định giá nhưng không có doanh nghiệp thẩm định giá tham gia) thì cơ 
quan, đơn vị mua sắm quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá của cơ quan, 
đơn vị hoặc đề nghị Sở Tài chính (đối với cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh), 
Phòng Tài chính Kế hoạch (đối với cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện) thành lập 
Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh, cấp huyện để thẩm định giá làm cơ sở phê 
duyệt giá gói thầu mua sắm.

Trong mọi trường hợp, đơn vị mua sắm phải bảo đảm giá gói thầu được 
xây dựng, phê duyệt là phù hợp với thị trường tại thời điểm mua sắm và không 
gây thất thoát, lãng phí.

3. Về tổ chức lựa chọn nhà thầu:
Các đơn vị mua sắm được áp dụng tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu 

theo quy định của pháp luật đấu thầu để tổ chức mua sắm. Trong đó, việc mua 
sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19 
là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 22 Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, các đơn vị mua sắm cần căn cứ vào yêu cầu thực tế của công 
tác phòng, chống dịch tại địa phương để xác định khối lượng, giá trị phải mua 
sắm theo hình thức chỉ định thầu để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cấp bách về 
thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch; đồng thời chủ động xây 
dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm theo các hình thức lựa chọn nhà thầu khác 
có tính cạnh tranh (như đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh...) để tạo điều 
kiện cho có sự tham gia của nhiều nhà thầu, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa 
chất, vật tư, trang thiết bị đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, 
hiệu quả trong công tác mua sắm phòng chống dịch.

Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động mua sắm tại các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra sai phạm, 
trục lợi từ hoạt động mua sắm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại địa 
phương.

4. Về nguồn kinh phí mua sắm:
Theo quy định hiện hành, nguồn kinh phí đảm bảo các hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19 thực hiện triệt để theo phương châm “4 tại chỗ” bao 
gồm: nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn huy động hỗ trợ, tài 



4

trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác theo quy định;

Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4757/UBND-VP ngày 
29/12/2021 về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trên địa bàn tỉnh (trong đó có quy định UBND các huyện, thị xã, 
thành phố cần chủ động nguồn lực mua và sử dụng test nhanh kháng nguyên để 
thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo phương 
châm “4 tại chỗ”).

 Do đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động huy động nguồn kết 
dư năm trước (sau khi trích 70% tạo nguồn cải cách tiền lương), nguồn xã hội 
hóa, huy động nguồn dự phòng ngân sách, nguồn sự nghiệp y tế, các nguồn lực 
hợp pháp khác theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc 
phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh không thuộc chế độ phụ cấp, chính 
sách của Trung ương quy định, trường hợp sau khi sử dụng hết các nguồn lực tại 
chỗ nhưng vẫn thiếu, ngân sách tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ căn cứ vào khả năng cân 
đối ngân sách. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Sở Tài chính về việc mua sắm 
thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh, đề nghị Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ 
quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng quy định; trong quá 
trình tổ chức thực hiện nếu còn phát sinh các vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp 
thời về Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá, công sản; phòng Quản lý ngân sách) 
để được xem xét tháo gỡ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở (để b/c);
- Các phòng, TT thuộc Sở (để p/h);
- Lưu: VT, QLG&CS (03b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đồng Kim
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