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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ 

trị áp sát suất liều cao tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng  
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2015 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc 

hội; 

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 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết về 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 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài 

chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29 

tháng 03 năm 2016 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 Nghị định số 151/2017/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; 

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc “Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y tế”; 

Căn cứ Công văn 4602/UBND-STC ngày 19/8/2022 về việc hướng dẫn việc xác 

định giá dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; 

Căn cứ Nghị Quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định 

trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 6635/UBND-STC ngày 02 tháng 12 năm 2022 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị Quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 10 năm 2022 của HĐND thành phố; 

Căn cứ Công văn số 6114/SYT-KHTC ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế 

thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Công văn số 6635/UBND-STC; 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện tại Biên bản 

cuộc họp ngày 21/12/2022 về việc thống nhất các nội dung thực hiện mua sắm vật tư 
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(nguồn phóng xạ Iridium-192) sử dụng cho máy xạ áp sát suất liều cao; 

Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-BVUBĐN và Quyết định số 1372/QĐ-

BVUBĐN ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc 

Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng mua sắm các gói thầu mua 

sắm, thuê tài sản, hàng hoá, dịch vụ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-BVUBĐN và Quyết định số1374/QĐ-BVUBĐN 

ngày 09/12/2022 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc thành lập và ban hành quy 

chế hoạt động của Hội đồng thẩm định các gói thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, 

dịch vụ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BVUBĐN ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Giám 

Đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc thành lập Tổ xây dựng dự toán gói thầu 

mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ trị áp sát suất liều cao 

tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 10 /QĐ-BVUBĐN ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Giám 

Đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc Về việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ trình 

thẩm định, phê duyệt mua sắm gói thầu mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử 

dụng cho máy xạ trị áp sát suất liều cao tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng; 

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TXDDT ngày 06/01/2023 của Tổ xây dựng dự toán 

về việc xin thẩm định, phê duyệt mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho 

máy xạ trị áp sát suất liều cao tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng; 

Căn cứ Báo cáo Thẩm định ngày 17/01/2023 của Tổ Thẩm định về việc thẩm 

định phê duyệt mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ trị áp sát 

suất liều cao tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng - Tờ trình số 01 /TTr- TXDDT ngày 

06/1/2023; 

Theo đề nghị của Phòng Vật tư TBYT tại Tờ trình số 18 /TTr-VTTBYT ngày      

18/01/2023 về việc xin phê duyệt mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho 

máy xạ trị áp sát suất liều cao tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ 

trị áp sát suất liều cao tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng với các nội dung như sau: 

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

2. Danh mục và giá trị hàng hóa được thực hiện mua sắm:  

Stt 
Tên trang 

thiết bị y tế 

Một sản phẩm cụ thể để minh họa 

cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng 

hóa (hoặc tương đương) 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 

Nguồn 

phóng xạ 

Iridium (Ir-

192) sử 

dụng cho 

máy xạ trị 

áp sát suất 

liều cao 

Nguồn phóng xạ Iridium-192 (Ir-

192) sử dụng cho máy xạ trị áp 

sát suất liều cao  

- Kiểu đồng vị phóng xạ: Ir-192 

- Hoạt độ nguồn:  10 Ci ±5% 

- Kích thước vỏ nguồn: 0.86 x 4.6 

mm 

- Kích thước nguồn single solid 

Iridium rod, 0.6 x 3.5 mm 

Nguồn 03 457.000.000 1.371.000.000 
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- Năm sản xuất: 2023 trở đi 

- Chất lượng: mới 100%; Tương 

thích, sử dụng phù hợp với máy 

xạ trị áp sát suất liều cao 

Flexitron - hãng Elekta hiện có 

tại bệnh viện 

 Tổng cộng  1.371.000.000 

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bảy mươi mốt triệu đồng./.) 

Dự toán kinh phí trên là giá tối đa của hàng hóa mới 100% và đã bao gồm thuế 

giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng đến tại nơi sử dụng và 

thu hồi nguồn phóng xạ đã qua sử dụng chuyển trả về hãng sản xuất theo đúng quy 

định An toàn bức xạ.    

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. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, Trưởng phòng Tài chính kế toán 

Bệnh viện và các Khoa phòng liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:   
- Như điều 3;                                                                 

- BGĐ, HĐMS, HĐTĐ(để biết); 

- Lưu: VT, VTTBYT.                                                     GIÁM ĐỐC  

 
 

  

                    Trần Tứ Quý 
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