ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số:

642

/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 30 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự toán
mua sắm hàng hoá bồi dưỡng đối với người lao động làm việc trong điều
kiện nguy hiểm, độc hại năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
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 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết 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 68/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công của
tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2268/TTr-SYT ngày 26
tháng 5 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính nội dung Điều 1 Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày
16 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh
mục dự toán mua sắm hàng hoá bồi dưỡng đối với người lao động làm việc
trong điều kiện nguy hiểm, độc hại năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh, với
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những nội dung như sau:
1. Đính chính nội dung tại khoản 1 Điều 1:
Stt

Tên hàng hóa

Đơn vị
tính

Số lượng

Đơn giá
(gồm thuế
VAT)

Thành tiền
(đồng)

1

Sữa đặc có đường

lon

53.632

15.525

832.636.800

2

Đường tinh luyện

kg

51.993

19.990

1.039.340.070

Tổng cộng

1.871.976.870

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5
năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám
đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh NLB;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;
- Lưu: VT. NDT
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