
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SYT     Đà Nẵng, ngày      tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt mua sắm bổ sung dụng cụ khâu cắt nối  

phẫu thuật cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 7088/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; 

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 Nghị định số 98/2001/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 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 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 

trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các 

sơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định một số nội dung trong 

mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề xuất của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tại Tờ trình số 204/TTr-

BVUBĐN ngày 23 tháng 02 năm 2022 về việc thẩm định phê duyệt mua sắm và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung dụng cụ khâu cắt nối 

phẫu thuật cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022; 

Theo Báo cáo thẩm định ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thẩm 

định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, 

dịch vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt mua sắm bổ sung dụng cụ khâu cắt nối phẫu thuật cho 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022 với các nội dung như sau: 

1. Tên đơn vị được mua sắm: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

2. Danh mục vật tư y tế được mua sắm: gồm 03 mặt hàng theo Phụ lục chi 

tiết đính kèm. 

Giá trị dự toán: 1.703.471.454 đồng (Một tỷ, bảy trăm lẻ ba triệu, bốn trăm 

bảy mươi mốt ngàn, bốn trăm năm mươi bốn đồng). Dự toán kinh phí trên đã bao 

gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển và các loại thuế theo quy định của 

Nhà nước. 

3. Nguồn kinh phí mua sắm: Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh, 

nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác 

theo quy định. 

4. Phương thức mua sắm: Mua sắm phân tán (Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng tổ chức thực hiện mua sắm). 

Điều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện 

1. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chịu trách nhiệm về sự cần thiết thực 

hiện, tính chính xác và tính pháp lý đối với nội dung về đặc tính, thông số, tiêu 

chuẩn, phân nhóm, số lượng, đơn giá của vật tư y tế như đã đề xuất, đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan. 

2. Căn cứ quyết định mua sắm được duyệt, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 

các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo các quy định hiện 

hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Bệnh viện Ung 

bướu Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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