
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số: 4226/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Nghi Xuân, ngày 22 tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 (Đợt 21, năm 2021) 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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 Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 151/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 Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về 

mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng 

chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Thông tư số 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 trình 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 Văn bản số 7829/BYT-TB-CT ngày 20/9/2021 của Bộ Y tế về việc 

danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả 

năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8); Văn 

bản số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét 

nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Văn bản số 3271/UBND-VX1 ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao triển khai Văn bản số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 của Bộ Tài 

chính về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19; 



 

 

Căn cứ Văn bản số 3897/UBND-VX1 ngày 19/6/2021 của UBND tỉnh  

về việc hướng dẫn mức thu tạm thời dịch vụ xét nghiệm SARS-Cov-2 bằng test 

nhanh kháng nguyên; Văn bản số 1913/SYT-NVY ngày 12/6/2021 của Sở Y tế 

về việc triển khai điểm xét nghiệm dịch vụ SARS-CoV-2 bằng test nhanh 

kháng nguyên trên địa bàn; 

Căn cứ Văn bản số 6567/UBND-VX1 ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Văn bản 

số 3752/SYT-NVY ngày 06/10/2021 của sở Y tế về việc xét nghiệm SARS-CoV-

2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

Căn cứ Văn bản số 6710/UBND-VX1 ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc xét nghiệm, cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với người di 

chuyển từ các vùng có nguy cơ đến/về trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Công điện số 09-CĐ/HU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Nghi Xuân về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Quyết dịnh số 3759/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND 

huyện giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm 

chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí 

hoạt động cấp huyện giai đoạn 2021-2023; 

Căn cứ Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND 

huyện về việc phê duyệt dự toán thu, chi năm 2021 (nguồn thu được để lại 

chi) đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 10.1-22/2021/CT-VAE ngày 

04/10/2021 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam; 

Căn cứ Bản chào giá ngày 04/10/2021 của các đơn vị: Công ty TNHH 

EVD Dược phẩm và Y tế (Địa chỉ: Phòng 201, tòa nhà EVD, khu công nghiệp 

Hoàng Mai, số 431, đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thị trường hóa 

chất (Địa chỉ: Số 135, TT3, khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, phường Mỹ 

Đình 1, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Công ty TNHH Dịch vụ và Thương 

mại Nguyên Phát (Địa chỉ: Số nhà 8A, ngõ 100, phố Đông Thiên, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội); 

Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND 

huyện về việc quyết định mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 (Đợt 21, năm 2021); 



 

 

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện tại Tờ trình số 747/TTr-TTYT 

ngày 21/10/2021, phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 510/TTr-TCKH 

ngày 22/10/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 (Đợt 21, năm 2021), với các nội dung như sau: 

1. Đơn vị thực hiện mua sắm: Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân. 

2. Nội dung mua sắm: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 (Đợt 21, năm 2021). 

3. Tổng giá trị dự toán được duyệt: 477.750.000 đồng (Bốn trăm bảy 

mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). 

(Mức giá trên đã bao gồm thuế theo quy định hiện hành, chi phí vận 

chuyển và các loại thuế, phí khác; tài sản mới 100%, đúng quy cách, chủng 

loại, xuất xứ; bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; chi tiết có bảng dự 

toán kèm theo). 

4. Nguồn vốn: Nguồn thu được để lại chi của đơn vị (phê duyệt tại 

Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện). 

5. Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành trong tháng 10 

năm 2021. 

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện và phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức 

thực hiện các nội dung tiếp theo đúng quy định tại Điều 2, Quyết định số 

4190/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND huyện và các quy định của pháp 

luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 



 

 

DANH MỤC 

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

(ĐỢT 21, NĂM 2021) 

(Kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân) 

 

 

TT 
Tên hàng 

hóa/đơn vị 

Nhà sản 

xuất, 

nước sản 

xuất 

Phân nhóm 

theo Thông 

tư 

14/2020/TT

-BYT 

ĐV

T 

Số 

lượng 

 Đơn 

giá  
 Thành tiền  Tiêu chí, đặc tính sản phẩm 

1 
Test kháng nguyên 

SARS-CoV-2 

Medicon/

Việt Nam 
Nhóm 5 Cái 6.500 73.500 477.750.000 

Khay thử xét nghiệm định tính kháng 

nguyên SARS-CoV-2, Trueline Covid 19 

Ag rapid Test 

- Chứng nhận ISO 13485:2016. 

- Hộp đựng test bao gồm: 

+ Khay thử: 25. 

+ Đệm chiết mẫu: 1x10ml. 

+ Que lấy mẫu vô trùng: 25 

+ Ống chiết mẫu có nắp nhỏ giọt: 25. 

+ Giá đỡ ống chiết mẫu: 1 

+ Hướng dẫn sử dụng: 1 

- Độ nhạy tương quan 96,3% 

- Đô đặc hiệu tương quan 99,75% 

- Độ chính xác tương quan 99,02% 

Tổng cộng      477.750.000  

       

               ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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