
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:          /UBND-VX 

V/v thực hiện Công điện số 

778/CĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về đảm bảo thuốc, 

trang thiết bị y tế phục vụ  

công tác khám, chữa bệnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

Thực hiện Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 05/9/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, 

chữa bệnh. Để đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và quyền lợi của người bệnh trong 

khám, chữa bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo 

đầy đủ, kịp thời thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh 

cho nhân dân; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng 

thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc tổ chức, mua sắm, đấu thầu, 

bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. 

- Kịp thời hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền, tránh 

tình trạng đùn đẩy, né tránh không dám chịu trách nhiệm. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, có phương án quản lý, điều chuyển, xử lý, khắc 

phục kịp thời việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại tất cả các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (nếu có); báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 9 

năm 2022. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời tham mưu báo cáo cấp có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ được giao kịp thời hướng dẫn các địa phương, cơ sở y tế thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, quản lý, sử dụng, đấu thầu 

thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền. 

 

 Kính gửi: 

 

 

- Các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố. 



 

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên 

quan triển khai thực hiện. Sở Y tế theo dõi, đôn đốc thực hiện Công điện của Thủ 

tướng Chính phủ và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vướng mắc, phát 

sinh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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