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BÁO CÁO
Số lượng hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước năm 2022
Kính gửi: Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 3670/BYT-KHTC ngày 11/7/2022 của Bộ Y tế về
việc Báo cáo số lượng hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước, UBND tỉnh
Lào Cai báo cáo tình hình số lượng hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước cụ
thể như sau:
1. Diễn biến thiên tai năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022
Trong năm 2021, đã xảy ra 31 đợt thiên tai, trong đó 12 đợt rét đậm, rét hại,
14 đợt mưa lớn, 05 đợt nắng nóng. Điển hình, đợt rét hại từ ngày 8-12/01/2021
xuất hiện băng giá, mưa tuyết dày từ 10-20cm tại Ô Quý Hồ, Tả Van, Mường
Hoa, Fansipan (thị xã Sa Pa) và xã Y Tý, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, A Lù (huyện
Bát Xát); mưa lớn xảy ra ngày 17/4/2021 gây lũ quét tại xã Minh Lương, huyện
Văn Bàn. Từ ngày 7-12/5 trên địa bàn tỉnh xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nhiệt
độ dao động từ 35-370C. Đến đêm ngày 12/5, do ảnh hưởng của dải mây đối lưu
đã xảy ra dông lốc trên diện rộng, thời gian kéo dài khoảng 15-20 phút, gió xoáy
mạnh cấp 8-9, giật cấp 10, kèm theo mưa lớn cục bộ làm thiệt hại 278 nhà ở. Ngày
4-5/7, mưa lớn cục bộ tại phường Nam Cường - TP Lào Cai 146,8 mm gây ngập
nước 82 nhà và thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại: 90,86
tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường (mưa
đá, giông lốc trên diện rộng; nắng nóng kéo dài) ảnh hưởng đến sản xuất nông
nghiệp và đời sống của người dân, ước tính tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn
toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm khoảng 18 tỷ đồng.
2. Tình hình dịch bệnh 6 tháng đầu năm 2022
2.1. Dịch Covid-19
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp
ở một số quốc gia tại Châu âu với sự xuất hiện của biến thể phụ của Omicron
BA.4, BA.5, trong đó biến thể phụ BA.5 chiếm ưu thế, Việt Nam đã nghi nhận
một số ca bệnh do biến thể phụ của Omicron BA.4, BA.5 gây ra. Nhận định được
tỉnh hình, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cả hệ
thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai tiếp tục chung sức, đồng lòng
thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh,
trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, đặc biệt làm
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tiêm vắc xin tăng cường và nhắc lại cho những nhóm nguy cơ mắc bệnh. Triển
khai công tác phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục
tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao
và tử vong
2.2.

Các dịch bệnh truyền nhiễm khá

Quản lý chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương, một số bệnh
như cúm A, tiêu chảy, quai bị... chỉ xảy ra rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố
được giám sát và điều trị kịp thời.
3. Việc quản lý, phân bổ, đề xuất hóa chất khử khuẩn
3.1. Hóa chất Chloramin B
- Số lượng còn tồn năm 2020: 547 kg; số lượng mua sắm, tiếp nhận năm
2021: 1.100 kg. Số lượng đã sử dụng năm 2021: 493 kg.
- Số lượng còn tồn năm 2021: 1.154 kg; số đã sử dụng năm 2022: 500kg.
Số còn tồn đến thời điểm báo cáo: 654 kg.
- Nhu cầu năm 2022: 2.000 kg. Đề xuất số lượng hỗ trợ: 1.346 kg.
3.2.

Viên sát khuẩn nước

- Số lượng còn tồn năm 2020: 60.000 viên. Số cấp phát, sử dụng trong năm
2021: 60.000 viên. Số còn tồn đến thời điểm báo cáo: 0 viên
- Nhu cầu sử dụng năm 2022: 50.000 viên. Đề xuất số lượng hỗ trợ: 50.000
viên.
(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo)
4. Khó khăn trong phân cấp đấu thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất
Thẩm quyền thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với hàng
hóa theo quy định tại Khoản 3, Điều 104 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày
26/6/2014 của Chính phủ quy định “Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định
kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua thuốc, vật tư y tế do Chủ tịch
UBND cấp tỉnh là người có thẩm quyền”.
Tuy nhiên, tại khoản 6, Điều 129 về hướng dẫn thi hành tại Nghị định số
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định Bộ Tài chính Chủ trì, phối hợp với Bộ
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện mua sắm tập trung”. Nhưn đến nay các
bộ ngành chưa có hướng dẫn đối với việc mua sắm tập trung về vật tư y tế.
5. Đề xuất, kiến nghị
Đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính ban hành danh mục mua sắm
tập trung vật tư y tế cấp Quốc gia.
Đề nghị Bộ Y tế cấp hóa chất Chloramin B và viên sát khuẩn nước theo
đề xuất tại mục 3.
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Trên đây là Báo cáo Số lượng hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước
năm 2022; UBND tỉnh Lào Cai tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT TU, UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

BÁO CÁO TỒN KHO HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN, KHỬ TRÙNG XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC
(Kèm theo Báo cáo số
/BC-UBND ngày /7/2022 của UBND tỉnh Lào Cai)
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