
UBND TỈNH HẢI  DƯƠNG
SỞ Y TẾ

Số:           /SYT-KHTC
V/v trả lời chất vấn của Đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hải Dương, ngày       tháng 12  năm 2022

         
                   Kính gửi: 

    - Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương;
    - Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Công văn số 226/HĐND-VP ngày 02/12/2022 của HĐND tỉnh 
về việc trả lời chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 
3510/UBND-VP ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung 
chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII;

Nội dung cử tri hỏi: “Trước thực trạng các cơ sở y tế công lập đang thiếu 
thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế. Đề nghị Sở Y tế có giải pháp gì nhằm khắc 
phục tình trạng trên?”. Sở Y tế có ý kiển trả lời như sau:

* Về hiện tượng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị tại các cơ 
sở y tế:

- Đây là vấn đề nóng, cấp bách đang được cử tri, đại biểu Quốc hội cả 
nước quan tâm, chất vấn; 

- Vấn đề này được nêu ra bàn luận tại nhiều diễn đàn, hội nghị từ trung 
ương đến các địa phương và của cả ngành Y tế;

- Hiện nay Chính phủ, UBND tỉnh, ngành Y tế đã xác định nguyên nhân, 
vướng mắc, đang tập trung nhiều giải pháp cấp bách để tháo gỡ trước mắt cũng 
như lâu dài (Công điện 778/CĐ-TTg ngày 5/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 
Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 5/11/2022 về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y 
tế của Chính phủ; Công văn số 6049/BYT-KH-TC ngày 26/10/2022 của Bộ Y tế 
về việc thực hiện công điện 778/CĐ-TTg, Công văn số 2824/UBND-VP ngày 
29/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương…)

1. Thực trạng đối với tỉnh Hải Dương
1.1. Đối với việc cung ứng thuốc
- Kết quả đấu thầu thuốc tập trung tập trung tại Sở Y tế năm 2021-2022 

hiện đang còn hiệu lực đến hết tháng 3/2023. Do vậy, Sở Y tế khẳng định vẫn cơ 
bản đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế 
trong tỉnh; 
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- Việc có hiện tượng thiếu thuốc như ý kiến của Đại biểu quốc hội mang 
tính chất cục bộ, thời điểm, không phổ biến tại một số cơ sở và chỉ thiếu đối với 
một số thuốc nhất định, thuốc hiếm, biệt dược. Lý do gây tình trạng như trên:

+ Một số thuốc nước ngoài cũng như sản xuất trong nước đã hết hiệu lực 
số đăng ký, Bộ Y tế chưa kịp cấp lại, gia hạn;

+ Do đứt gẫy chuỗi cung ứng: Thuốc nước ngoài không nhập khẩu được 
theo tiến độ; do thiếu hụt nguồn cung ứng nguyên liệu do vậy việc sản xuất một 
số nhóm thuốc trong nước bị đình trệ, gián đoạn do đó các Nhà thầu không cung 
ứng theo tiến độ, hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh;

+ Giá nhiều loại thuốc biến động lớn nên các nhà cung ứng không đảm 
bảo tiến độ cung ứng thuốc theo hợp đồng;

+ Việc đấu thầu thuốc tập trung cấp Quốc gia, quá trình đàm phán giá của 
cấp Bộ Y tế bị chậm tiến độ.

1.2. Đối với việc cung ứng hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị
- Kết quả đấu thầu tập trung năm 2021-2022, một số gói thầu đã hết hiệu 

lực từ tháng 9/2022; một số gói thầu sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2023 
(Quyết định số 112/QĐ-SYT ngày 25/2/2022 của Sở Y tế về kết quả đấu thầu hóa 
chất, vật tư tiêu hao, đợt 2). Chính vì vậy có hiện tượng một số hóa chất, vật tư 
còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu chuyên môn.

- Số lượng trang thiết bị y tế hiện có tại các đơn vị mới chiếm khoảng 
40% số lượng tối đa theo định mức quy định, còn thiếu nhiều thiết bị chuyên 
sâu, hiện đại. Trong hai năm 2020 - 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, ngành y tế không có nhiều nguồn lực, điều kiện trang bị đầu tư, 
mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị.

2. Giải pháp trong thời gian tới: 
Như các Đại biểu đã theo dõi trên các diễn đàn, các phương tiện thông tin 

đại chúng:
- Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn việc rà soát, 

sửa đổi rất nhiều quy định về đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư và trang 
thiết bị Y tế: Từ các Văn bản Luật, Nghị định, Thông tư…

- Theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, hiện nay Bộ Y tế đang tích cực 
cải cách thủ tục hành chính trong việc gia hạn, cấp lại số đăng ký lưu hành đối 
với các thuốc đã hết hiệu lực số đăng ký;

- Chính phủ chỉ đạo phân cấp mạnh công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, 
hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế theo chủ trương tự chủ …
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Giải pháp của Sở Y tế trong thời gian tới:
- Sở Y tế tăng cường chỉ đạo các đơn vị tổ chức mua thuốc theo kết quả 

đấu thầu; Đôn đốc các nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư theo kết quả 
đấu thầu và hợp đồng đã ký;

- Đối với những thuốc, hóa chất, vật tư y tế hiện có trong kết quả đấu 
thầu, Sở Y tế rà soát để điều chuyển, điều tiết, phân phổ giữa các đơn vị còn 
lượng và các đơn vị đã mua hết theo số lượng trúng thầu; 

- Đối với những thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị đang khan hiếm 
(phục vụ phòng chống dịch bệnh, thuốc phục vụ cấp cứu, thuốc hiếm), Sở Y tế 
báo cáo Bộ Y tế để được cung cấp, hỗ trợ;

- Báo cáo Bộ Y tế về việc công khai đầy đủ giá kê khai của thuốc, hóa chất, 
vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác đấu thầu, đảm bảo đúng quy định;

- Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn 
cho các đơn vị về công tác đấu thầu và chỉ đạo các đơn vị chủ động lập kế 
hoạch, tự tổ chức đấu thầu, mua sắm hóa chất vật tư y tế và thuốc trong danh 
mục tự mua sắm;

- Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong 
ngành chủ động rà soát, lập phương án, kế hoạch đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư 
theo phân cấp. Hiện đã thành lập Đoàn giám sát hoạt động mua sắm, đấu thầu và 
đang tiến hành đợt giám sát, kiểm tra nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ 
chức đấu thầu theo đúng quy định;

- Sở Y tế cũng báo báo, trình UBND tỉnh và đang chờ UBND tỉnh sớm có 
chủ trương, quyết định giao cho một đơn vị thuộc Sở Y tế tổ chức đấu thầu, mua 
sắm các thuốc thuộc Danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp địa phương (theo 
quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế).

- Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị, đặc 
biệt 04 bệnh viện gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Nhi, 
Bệnh viện Phụ sản xây dựng danh mục trang thiết bị y tế đề xuất đầu tư trong giai 
đoạn 2023-2025. Trong đó ưu tiên trang thiết bị hiện đại, chuyên sâu, nhằm nâng 
cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Ngoài ra, ngành y tế Hải Dương được thụ hưởng 235 tỷ đồng từ Chương 
trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế. Theo dự kiến sẽ có 06 
trung tâm y tế được đầu tư mua sắm một số trang thiết bị y tế trong dự án gồm: 
thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, huyện Ninh Giang, huyện Tứ Kỳ, 
huyện Gia Lộc, huyện Bình Giang (6 trung tâm y tế tuyến huyện còn lại được đầu 
tư xây mới và cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất).
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Trên đây là báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Sở Y tế kính gửi HĐND, UBND tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;                   
- Lãnh đạo Sở Y tế;                                                                         
- Các phòng chức năng Sở Y tế;                                                     
- Lưu: VT, KHTC.      

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh
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