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Số:          /2022/QĐ-UBND       Ninh Bình, ngày        tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND  

ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành danh mục tài sản  

mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung  

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
   
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/ 2017; 

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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 73/TTr-STC ngày 

09/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-

UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành danh mục tài sản 

mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

1. Bổ sung điểm g vào khoản 1 Điều 1 như sau: 

“g) Trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định tại danh mục kèm theo 

Quyết định này.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau: 

“2. Đơn vị thực hiện mua sắm tập trung của tỉnh:  

a) Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh Ninh Bình thực hiện 

mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh quy định tại 

Điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều này. 

b) Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thực hiện mua sắm tài sản thuộc danh mục mua 

sắm tập trung trên địa bàn tỉnh quy định tại điểm g khoản 1 Điều này.” 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
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3. Bổ sung khoản 6 vào Điều 3 như sau: 

“6. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập trong trường hợp mua sắm 

trang thiết bị y tế.” 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau: 

“1. Giao Sở Tài chính, Sở Y tế, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính 

công tỉnh Ninh Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai việc mua sắm tập trung 

theo quy định của pháp luật.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài 

chính công tỉnh Ninh Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Y tế; 

- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh NB; 

- Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh NB; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu VT, VP5,6. 
     Zh_05_QĐQP. 

    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Song Tùng        
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