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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán mua phim chụp City cho Bệnh viện đa khoa tỉnh
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy
định chi tiết việc 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 tháng 7 năm 2020 của 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 31/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được
thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập
quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của UBND
tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng sinh
phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế, hóa chất năm 2021 - 2022;
Xét Tờ trình số 343/TTr-BVT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bệnh viện đa
khoa tỉnh về việc phê duyệt danh mục và dự toán gói thầu mua vật tư y tế phục vụ
chuyên môn năm 2021-2022 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh,
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt dự toán mua phim chụp City cho Bệnh viện đa khoa tỉnh
gồm các nội dung sau:
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Dự toán mua sắm: 1.440.200.000 đồng (Bằng chữ:Một tỷ bốn trăm bốn mươi
triệu hai trăm nghìn đồng);
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- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách Nhà nước,
nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; các nguồn thu hợp pháp khác;
- Thời gian thực thiện: Năm 2021 - 2022.
Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm thực
hiện các nội dung phê duyệt tại Điều 1, tổ chức triển khai các công việc tiếp theo,
theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế và các
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3

GIÁM ĐỐC

- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD.
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