
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua test nhanh  

xét nghiệm SARS-CoV-2 để tăng cường sàng lọc phát hiện 

 COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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 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 trưởng 

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

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng 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 Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm test nhanh xét nghiệm SARS-

CoV-2 để tăng cường sàng lọc phát hiện COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 276/BC-STC 

ngày 05/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua test nhanh xét 

nghiệm SARS-CoV-2 để tăng cường sàng lọc phát hiện COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung như sau: 

1. Tên gói thầu: mua test nhanh xét nghiệm SARS-CoV-2 để tăng cường 

sàng lọc phát hiện COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

2. Giá gói thầu: 2.100.000.000 đồng (bằng chữ: hai tỷ một trăm triệu đồng).  

(danh mục hàng hóa của gói thầu được kèm theo tại phụ lục 1). 
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3. Nguồn vốn: từ nguồn tài trợ do Tổng Công ty Khí Việt Nam tài trợ cho 

Sở Y tế trong công tác phòng, chống dịch. 

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn.  

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: từ tháng 7 năm 2021. 

6. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, 

giám sát quá trình thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1. Danh mục hàng hóa thuộc gói thầu mua test nhanh 

 xét nghiệm SARS-CoV-2 để tăng cường sàng lọc phát hiện COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày        /7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

Đơn vị tính: đồng. 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Chủng loại Hãng 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 

Que thử xét 

nghiệm 

kháng nguyên 

SARS-CoV-2 

Panbio COVID-19 

Ag Rapid  Test 

Device 

(Nasopharyngeal) 

Abbott 

Diagnostics 

Korea Inc. - 

Hàn Quốc 

Hộp 25 test Test 10.000 210.000 2.100.000.000 

 Tổng cộng       2.100.000.000 

 

Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển đến kho lưu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh./. 
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