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QUYẾT ĐỊNH 

Phân bổ số lượng sinh phẩm y tế thuộc Gói thầu số 3: Mua sinh phẩm y tế 

cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của 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 hộỉ, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hộỉ - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh 

về việc công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện 

mua sắm tập trung thuộc phạm vi qu n l  của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1903 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 

sắm tập trung hóa chất, sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 3367/QĐ-SYT ngày 23/12/2019 của Sở Y tế về 

việc phê duyệt kết qu  lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Mua sinh phẩm y tế cho 

các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phân bổ số lượng sinh phẩm y tế thuộc Gói thầu số 3: Mua sinh 

phẩm y tế cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 cho 

các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh. 

 (Số lượng phân bổ chi tiết từng cơ sở y tế kèm theo tại Phụ lục). 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các phòng chuyên môn của Sở Y tế, cơ sở y 

tế và nhà thầu trúng thầu như sau:   

- Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Phòng Qu n l  Dược hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục 



 2 

mua sinh phẩm y tế theo số lượng được phân bổ, điều chuyển (nếu có) tuân thủ 

theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Các cơ sở y tế căn cứ theo số lượng sinh phẩm y tế được phân bổ tại 

Quyết định này và hướng dẫn của Sở Y tế tiến hành các thủ tục mua sắm theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Nhà thầu trúng thầu căn cứ số lượng sinh phẩm y tế được phân bổ tại 

Quyết định này và hướng dẫn của Sở Y tế tiến hành thương th o (nếu có) và k  

hợp đồng cung ứng sinh phẩm y tế với các cơ sở y tế. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, Trưởng các phòng:  

Kế hoạch - Tài chính, Nghiệp vụ Dược thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị y tế trên 

địa bàn tỉnh, các nhà thầu trúng thầu theo phân bổ tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k ./. 

 
Nơi nhận:      
- Như Điều 3;                                                                                                           
- UBND tỉnh (B/c); 

- BHXH tỉnh (P/h);  

- KBNN tỉnh (P/h); 

- KBNN các huyện, TP;  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC (THL).5b 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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