
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm bổ sung trang thiết bị,  

vật tư, hóa chất thiết yếu cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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

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; 

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các cơ quan, đơn 

vị, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 69/TTr-SYT ngày  

02/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và dự toán mua bổ sung trang thiết bị, vật tư, 

hóa chất thiết yếu cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 như sau: 

1. Danh mục mua sắm: mua bổ sung trang thiết bị, vật tư, hóa chất thiết 

yếu cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho 

các đội phản ứng nhanh của các đơn vị trực thuộc, khu cách ly của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh và máy phun khử khuẩn diện rộng cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc 

tế (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

2. Dự toán mua sắm: 10.289.760.000 đồng. 

3. Nguồn vốn: Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 tại Quyết định 

số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 
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4. Đơn vị thực hiện: Sở Y tế. 

5. Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 năm 2020. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục mua sắm trang 

thiết bị y tế tại Điều 1 của Quyết định này bảo đảm tiết kiệm và tuân thủ các quy 

định pháp luật hiện hành. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của 

các cơ quan, đơn vị liên quan. 

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 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.    

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KTTH, KTN, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

 



Phụ lục I: Danh mục hàng hóa mua bổ sung trang thiết bị, 

vật tư, hóa chất thiết yếu cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

Đơn vị tính: Đồng. 
 
 

TT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 
Bộ quần áo chống dịch dùng 1 lần (bộ 

7 món) 
Bộ 19.500 190.000 3.705.000.000 

2 Khẩu trang N95 Cái 9.000 65.000 585.000.000 

3 Khẩu trang y tế  Cái 105.900 2.400 254.160.000 

4 Hi - Chlon 70 Kg 5.040 140.000 705.600.000 

5 Cloramin B Kg 9.500 320.000 3.040.000.000 

6 
Máy phun dung dịch khử khuẩn diện 

rộng 
Máy 02 1.000.000.000 2.000.000.000 

 Tổng cộng    10.289.760.000 
 

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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Phụ lục II: Dự kiến số lượng phân bổ cho các đơn vị sử dụng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Tuyến 

huyện 

Tuyến 

tỉnh 

TT Kiểm 

dịch YTQT 
Cộng 

I Trang phục, dụng cụ bảo hộ cá nhân cho đội phản ứng nhanh, khu cách ly    

 

Bộ quần áo chống dịch dùng 1 lần (Bộ 7 món):  

 - Đội Phản ứng nhanh (PƯN) huyện: 22 đội x 15 bộ/ngày x 60 ngày. 

 - Đội PƯN tỉnh:   2 đội x 3 - 15 bộ/ngày x 60 ngày. 

 - Khu cách ly: 3 khu x 10 bộ/ngày x  60 ngày. 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế (YTQT) 30 bộ/ngày x 60 ngày. 

Bộ  9.900 2.700 1.800 14.400 

 

Khẩu trang N95: - Đội PƯN huyện: 22 đội x 5 chiếc x 60 ngày.  

                            -  Đội PƯN tỉnh:  2 đội x 5 chiếc x 60 ngày. 

                            - Khu cách ly: 3 khu x 10 chiếc x 60 ngày.   

Chiếc 6.600 2.400  9.000 

 

Khẩu trang y tế (hộp 50 chiếc): - Đội PƯN huyện: 22 đội x 1 hộp x 60 ngày.  

                                                 -  Đội PƯN tỉnh:  2 đội x 2 hộp x 60 ngày. 

                                                 - Khu cách ly: 3 khu x 2 hộp x 60 ngày. 

                                                 - Trung tâm Kiểm dịch YTQT: 80        

                                                   chiếc/ngày x 60 ngày. 

Chiếc 66.000 30.000 4.800 100.800 

II Trang phục, dụng cụ bảo hộ cá nhân cho khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh    

1 Bô ̣quần áo chống dic̣h dùng 01 lần (bộ 7 món) (1 cơ số = 5.100) Bô ̣  5.100  5.100 

2 Khẩu trang y tế  (1 cơ số = 5.100) Chiếc  5.100  5.100 

III Vật tư tiêu hao, hóa chất       

1 Hi - Chlon 70: (Khu cách ly và cộng đồng) Kg    5040 
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Cloramin B: - Đội PƯN huyện: 11 huyện x 200kg. 

                     - Đội PƯN tỉnh:   1.000 kg. 

                     - Trung tâm Kiểm dịch YTQT: 105kg/ngày x 60 ngày. 

Kg 2.200 1.000 6.300 9.500 

IV Thiết bị khử khuẩn       

1 Máy phun dung dịch khử khuẩn diện rộng Chiếc   02 02 
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