
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ Y TẾ 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

 

Số:               /SYT-NVD 
V/v cử CC,VC tham gia Tổ thẩm 

định nhu cầu thuốc đấu thầu tập 

trung cấp quốc gia năm 2021 

 

Gia Lai, ngày       tháng  01 năm 2021 

         Kính gửi:   

  - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

  - Bệnh viện Quân y 211 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện Nhi;  

- TTYT thành phố Pleiku. 

 (Sau đây gọi chung là Đơn vị) 

Ngày 23/12/2020, Trung tâm Mua sắm thuốc Quốc gia ban hành văn bản 

số 672/TTMS-NVĐT về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu 

thầu tập trung cấp quốc gia 2021, theo đó Sở Y tế/Đơn vị mua sắm tập trung cấp 

địa phương tổng hợp, rà soát và Sở Y tế thẩm định nhu cầu thuốc (danh mục và 

số lượng) đấu thầu tập trung cấp quốc gia của từng cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

tham gia mua thuốc tập trung cấp quốc gia năm 2021.  

Để có cơ sở báo cáo Trung tâm Mua sắm thuốc Quốc gia theo quy định, 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị cử công chức, viên chức tham gia Tổ thẩm định nhu 

cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021 (Sau đây gọi tắt là Tổ thẩm 

định). 

Thành phần tham gia Tổ thẩm định:  

1. Ngành Y tế 

- Sở Y tế:  

+ Lãnh đạo Sở làm Tổ trưởng; 

+ Phòng Nghiệp vụ Y: Trưởng hoặc phó phòng; 

+ Phòng Nghiệp vụ Dược: Phó phòng và 04 chuyên viên; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh: Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc; 

- Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Quân y 211: Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều 

trị; 

- TTYT thành phố Pleiku: Trưởng Khoa Nội – Nhi – Nhiễm. 

2.  Bảo hiểm xã hội tỉnh:  

- Trưởng hoặc phó phòng Giám định Bảo hiểm y tế làm Tổ phó; 

- 01 nhân viên Phòng Giám định Bảo hiểm y tế. 

Danh sách trích ngang của các thành viên tham gia Tổ thẩm định (theo 

mẫu), gửi về Sở Y tế châṃ nhất trước ngày 25/01/2021 để ra Sở Y tế ra quyết 

điṇh thành lập.  



Đề nghị các đơn vị cử thành viên tham gia Tổ thẩm định đúng theo thành 

phần đã ghi trong công văn./. 

Nơi nhâṇ:          KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên (để thực hiện);                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban lãnh đạo Sở (để b/cáo); 

- Phòng NVY; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NVD. 

                                                                                   

                                                                           Nguyễn Đình Tuấn 



Tên đơn vị:.........................  

............. 

 

Số:            /………… 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Lai, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Y tế 
 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA 

TỔ THẨM ĐỊNH NHU CẦU THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA NĂM 2021 

 

 Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số:      /SYT-NVD ngày    /01/2021 về việc cử CC,VC tham gia Tổ thẩm định nhu cầu 

thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021,  ....................................... thống nhất cử công chức, viên chức có tên sau để tham gia Tổ 

thẩm định nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 202 cụ thể như sau:   

 

STT Họ và tên Nghề nghiệp Chức vụ Số ĐT liên lạc và Email 
     

   

...................................... báo cáo Sở Y tế biết để ban hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp 

quốc gia năm 2021 ./. 
 

 
Nơi nhâṇ: 

- Như trên; 

-………….; 

- Lưu………..; 

 

 GIÁM ĐỐC 
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