
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày 02 tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:  

Mua Bộ quần áo chống dịch 7 món dùng 1 lần cấp độ 2 để phục vụ các hoạt 

động phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

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

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

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

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

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 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Công văn số 295/UBND-TCKH của UBND thành phố ngày 

21/02/2022 về việc mua Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 2; 

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 39/CT-VALUNICO/BAN2 ngày 

18/01/2022 của Công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư Quốc tế;  

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế thành phố tại Tờ trình số 30/TTr-TTYT 

ngày 23/02/2022 và Báo cáo thẩm định số 44/BC-TCKH ngày 28/02/2022 của 

phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 

Bộ quần áo chống dịch 7 món dùng 1 lần cấp độ 2 để phục vụ các hoạt động 

phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 với nội dung chủ yếu sau: 

1. Dự toán kinh phí: 

- Tên dự toán: Mua Bộ quần áo chống dịch 7 món dùng 1 lần cấp độ 2 để 

phục vụ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn. 

 - Mục tiêu, quy mô nội dung thực hiện: Mua sắm 10.000 bộ quần áo chống 

dịch 7 món dùng 1 lần cấp độ 2 để thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 và phục vụ 

các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 năm 2022. 
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- Tổng giá trị dự toán: 440.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi 

triệu đồng chẵn). 

- Nguồn vốn: Sự nghiệp y tế (nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 

còn dư năm 2021 được chuyển sang năm 2022). 

- Hình thức quản lý: Đơn vị thực hiện trực tiếp quản lý. 

- Thời gian thực hiện: Quý I+II năm 2022. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Trung tâm Y tế thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện các bước theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch và Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- KBNN Lạng Sơn; 

- Như điều 3 (TTYT TP 05 bản); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN 
Mua Bộ quần áo chống dịch 7 món dùng 1 lần cấp độ 2 để phục vụ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 năm 

2022 

(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-UBND  ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)  

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Thời gian 

thực hiện hợp 

đồng 

Loại hợp đồng 

1 

Mua Bộ quần áo chống 

dịch 7 món dùng 1 lần 

cấp độ 2 để phục vụ các 

hoạt động phòng, chống 

dịch Covid-19 năm 2022 

440.000.000 

Nguồn sự nghiệp y 

tế (nguồn kinh phí 

phòng chống dịch 

COVID-19 còn dư 

năm 2021 được 

chuyển sang năm 

2022) 

 

Chỉ định thầu 

rút gọn 

 

90 ngày 

 

Theo đơn giá 

điều chỉnh 

 

Tổng giá trị gói thầu: 440.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) 
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