
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

V/v mua sắm vắc xin tiêm 

phòng dại cho Trung tâm Y tế 

huyện Văn Quan năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế. 
 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 09/BC-SYT ngày 10/01/2020 của Sở Y tế về 

việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vắc xin tiêm 

phòng dại cho Trung tâm Y tế huyện Văn Quan năm 2020, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Y tế nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thẩm định và 

kiến nghị phê duyệt “Hình thức phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu 

theo quy trình rút gọn” về việc mua sắm vắc xin tiêm phòng dại cho Trung tâm 

Y tế huyện Văn Quan năm 2020; thực hiện thẩm định và trình phê duyệt hình 

thức lựa chọn nhà thầu theo đúng tính chất, quy định như nội dung tại Khoản 2, 

Điều 1 Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 07 loại thuốc cho Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2019. 

2. Sở Y tế cần chỉ đạo các cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm vắc xin trong 

năm 2020 để tổng hợp và trình mua sắm tập trung cho toàn tỉnh, tránh tình trạng 

trình rải rác nhiều lần trong một năm. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Sở Y tế, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện Văn Quan; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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