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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ giám sát, theo dõi đấu thầu mua thuốc, hóa chất,
sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Dược ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 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 quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện Nghị
quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 197/TTr-SYT ngày 28
tháng 9 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ giám sát, theo dõi đấu thầu mua thuốc, hóa chất, sinh
phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt
là Tổ giám sát), gồm các ông, bà có tên sau:
1. Tổ trưởng: Ông Lê Đức Phúc, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Tổ phó:
- Ông Trần Viết Huệ, Phó giám đốc Sở Y tế;
- Ông Lê Hồng Tư, Phó giám đốc Sở Tài chính.
3. Các thành viên:
- Bà Đào Thị Minh Khương, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Ông Ngô Minh Đức, Phó trưởng Phòng PA 03 - Công an tỉnh;
- Ông Nguyễn Văn Tịnh, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 3 - Thanh tra tỉnh;
- Bà Phạm Thị Huyền, Chuyên viên Phòng Hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính;
- Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Giám định - Sở Kế hoạch và Đầu
tư - Thư ký;
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Điều 2. Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đối
với các gói thầu mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế
phòng chống dịch Covid-19 của các đơn vị thuộc Ngành Y tế của tỉnh theo đúng
các quy định của pháp luật về đấu thầu. Tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tổ giám sát được sử dụng
con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong các hoạt động, báo cáo và giải quyết
các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh;
các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, TH, GTXD, KGVX;
- Lưu: VT, KT.
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