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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:             /UBND-VP 

V/v triển khai Công văn số 

13767/UBND-VX ngày 19/9/2022 

của UBND tỉnh về việc đảm bảo 

thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ 

công tác khám bệnh, chữa bệnh 

 

Cẩm Thủy, ngày      tháng 9  năm 2022 

      Kính gửi:  

- Các cơ sở y tế công lập; 

- Các cơ sở kinh doanh, sản xuất thuốc, trang thiết bị y      

   tế (TTBYT) trên địa bàn huyện 
 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

13767/UBNDVX ngày 19/9/2022 về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế để 

phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; Chủ Tịch UBND huyện Cẩm Thủy yêu 

cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau; 

1. Các cơ sở y tế công lập  

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư 

y tế theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo có đủ thuốc, 

trang thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

 - Nâng cao năng lực quản lý, kiến thức về đấu thầu cho các cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác đấu thầu của đơn vị mình. 

 - Chủ động lập kế hoạch sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế sát với nhu cầu 

sử dụng thực tế để có phương án tổ chức đấu thầu mua sắm phù hợp 

 - Chủ động phối hợp với nhà thầu trúng thầu có kế hoạch đảm bảo đủ 

hàng cung ứng cho đơn vị; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong 

quá trình thực hiện hợp đồng mua sắm.  

- Sử dụng các nguồn tài chính của đơn vị hiệu quả, đúng mục đích, đúng 

quy định pháp luật.  

- Người đứng đầu các cơ sở y tế công lập phải chịu trách nhiệm toàn diện 

nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. 

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc,  

- Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh thuốc, TTBYT đáp ứng nhu cầu của 

thị trường, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung. 

- Tăng cường dự trữ thuốc, TTBYT, không để xảy ra tình trạng khan hiếm 

nguồn cung, đặc biệt là những thuốc thiết yếu để kịp thời cung ứng phục vụ nhu 
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cầu của thị trường.  

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ Tịch uỷ ban nhân dân huyện, yêu cầu 

các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Chủ Tịch,các  PCT. UBND; 

- UBND các xã thị trấn  

- Website huyện; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hùng 
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