
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1928  /QĐ-UBND      Lạng Sơn, ngày  09  tháng 10 năm 2019
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị y tế 

cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2019  
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 51/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy 
trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ 
trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Báo cáo số 490/BC-SYT ngày   
02/10/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị y tế cho Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Danh mục mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh năm 2019 phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và hoạt 
động của chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng (chi tiết danh mục các 
thiết bị được kèm theo tại phụ lục). 

2. Dự toán mua sắm: Tổng dự toán 1.417.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ 
bốn trăm mười bảy triệu đồng chẵn). 

3. Nguồn vốn: Đã giao cho Sở Y tế tại Quyết định số 1687/QĐ-UBND 
ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND về việc giảm trừ ngân sách cấp chi lương 
đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2018; bổ sung dự 
toán chi khác ngân sách nhà nước năm 2019; bổ sung dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2019 cho các đơn vị khối tỉnh và các huyện, thành phố. 
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4. Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 

5. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019. 

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục mua sắm thiết 
bị y tế cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại Điều 1 bảo đảm tiết kiệm và 
tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 

 - Như Điều 3; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
   KG-VX, KTN, KTTH, TH, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 
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Phụ lục: Danh mục mua sắm thiết bị y tế cho 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2019 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND  
ngày        /10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng. 
 

 

STT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 Máy siêu âm màu 4D  Cái  01  1.300.000.000  1.300.000.000

2 Cân trẻ em  Cái  156  750.000  117.000.000

  
Tổng cộng 02 danh 
mục hàng hóa 

      1.417.000.000

 

Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm mười bảy triệu đồng chẵn. 
Giá trên là giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử 

dụng, chi phí bảo trì bảo dưỡng và chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
tại đơn vị sử dụng./. 
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