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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1279/QĐ-UBND      Lạng Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

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 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế 

công lập; 

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 382/HĐND-KTNS ngày 29/6/2021 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư trang thiết bị y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 192/TTr-SYT ngày 

28/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm trang thiết bị y tế cho 

các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Danh mục mua sắm: trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y 

tế năm 2021 (chi tiết danh mục trang thiết bị y tế tại phụ lục 1 kèm theo). 

2. Dự toán mua sắm: 47.896.998.000 đồng (bốn mươi bảy tỷ tám trăm 

chín mươi sáu triệu chín trăm chín mươi tám nghìn đồng), trong đó: 

- Chi phí mua sắm trang thiết bị y tế: 47.666.000.000 đồng. 
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- Chi phí tư vấn: 230.998.000 đồng, bao gồm: 

+ Tư vấn thẩm định giá: 88.000.000 đồng ; 

+ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả dự thầu: 95.332.000 đồng ; 

+ Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:  

47.666.000 đồng. 

3. Nguồn vốn: từ nguồn kinh phí được phân bổ tại Quyết định số 

2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021. 

4. Cơ quan thực hiện: Sở Y tế. 

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục mua sắm 

trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn 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, KT, TH-NC, TH-CB; 

 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

 
 

 



Phụ lục 1: Danh mục mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1279/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

Đơn vị tính: đồng. 

 TT  Tên thiết bị Model/hãng sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

 Phân 

nhóm  

 Số 

lượng  
Đơn giá  Thành tiền  

1 

Hệ thống chụp cắt lớp 

vi tính và phụ kiện (cấu 

hình 16 đầu thu, 32 lát)  

Model Access CT - Hãng sản xuất 

Philips Healthcare (Suzhou) Co. Ltd. 

Trung 

Quốc 
 Nhóm 2  3 7.500.000.000 22.500.000.000 

2 
Hệ thống phân tích 

huyết học 55 thông số  

 Model: Yumizen H2500 Hãng sản 

xuất HORIBA ABX SAS 
Pháp  Nhóm 3  1 2.868.000.000 2.868.000.000 

3 
Hệ thống phân tích 

huyết học 22 thông số 

Model Swelab Alfa Plus Standard 

Hãng sản xuất Boule Medical AB 

Thụy 

Điển 
 Nhóm 3  1 380.000.000 380.000.000 

4 
Nồi hấp trung tâm tiệt 

trùng  

Model TC-600A - Hãng sản xuất 

Yilien Medical. Co., Ltd. 

Đài 

Loan 
Nhóm 6 1 350.000.000 350.000.000 

5 Máy gây mê kèm thở  

Model Carestation 650 (Carestation 

650 A1) - Hãng sản xuất Datex-

Ohmeda, Inc. 

Mỹ Nhóm 1 8 1.200.000.000 9.600.000.000 

6 Máy thận nhân tạo 

Model 4008S V10 - Hãng sản xuất: 

Fresenius Medical Care AG & Co. 

KGaA 

Đức Nhóm 1 15 500.000.000 7.500.000.000 

7 Siêu âm màu  
Model Voluson P8 - Hãng sản xuất 

GE Ultrasound Korea Ltd. 

Hàn 

Quốc 
Nhóm 2 1 988.000.000 988.000.000 

8 Bàn mổ  
Model DR-2600SY - Hãng sản xuất 

Takara Belmont Corporation 

Nhật 

Bản 
Nhóm 3 4 870.000.000 3.480.000.000 

  Tổng cộng (08 danh mục)         47.666.000.000  
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