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Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế 

 

 Theo nội dung  Công văn số 2379/STC-GCS  ngày 01/10/2019 của Sở Tài 

chính về việc triển khai thực hiện triển khai thực hiện Quyết định số 

45/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang, 

Sở Y tế triển khai thực hiện như sau: 

1. Nội dung Quyết định ban hành của UBND tỉnh: Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh 

quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An 

Giang. Cụ thể: 

 - Sửa đổi, bổ sung Điểm b khoản 3 Điều 3 về tài sản thuộc lĩnh vực y tế. 

 - Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 5 về các trường hợp mua sắm tập trung 

theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp: Mua vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng. 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, khoản 6 Điều 6: Văn phòng Tỉnh ủy thực 

hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 

này cho các cơ quan Đảng thuộc cấp tỉnh; Sở Y tế mua sắm tập trung đối với tài 

sản tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định này và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

An Giang mua sắm tập trung đối với tài sản tại điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết 

định này cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 8 về Tổng hợp nhu cầu 

mua sắm tập trung và Thời gian đăng ký mua sắm tập trung. 

  2. Điều khoản thi hành: 

 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh An 

Giang có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2019. 

( Nội dung Quyết định được đính kèm theo Công văn này) 



2 
 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị 

phản ánh về Sở Y tế để được hướng dẫn kịp thời. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 

(Đính kèm QĐ45/2019/QĐ-UBND) 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

        Từ Quốc Tuấn 
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