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Số: 2863/SYT-KHTC 

V/v lập kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-

2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi:  - Các đơn vị y tế tuyến tỉnh. 

                                                      - Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang tại công văn số 1029/UBND-

KTTH ngày 15/10/2019 về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025; 

 Để kịp thời tổng hợp số liệu toàn ngành, đánh giá đầu tư công cho y tế giai 

giai đoạn 2016-2020, nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025, Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị y tế trực thuộc lập kế hoạch đầu tư công giai đoạn theo 2021-2025 theo nội 

dung chỉ đạo tại công văn số 1029/UBND-KTTH như sau:  

         1. Đối với các đơn vị y tế là chủ đầu tư dự án: Bệnh viện đa khoa trung tâm 

An Giang, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện Măt-

TMH-RHM… Với vai trò là chủ đầu tư, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 1029/UBND-KTTH của 

UBND tỉnh và các biều mẫu báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

và Sở Y tế theo tiến độ quy định tại công văn số 1029/UBND-KTTH của UBND 

tỉnh: 

1.1. Rà soát đánh giá kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 gửi về Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: 

- Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh: rà soát theo công văn số 1406/SKHĐT 

–THQH ngày 28/8/2019 của Sở KH&ĐT; đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch đầu 

tư công giai đoạn 2016-2019 gửi Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Y tế trước ngày 

30/11/2019. 

- Đối với nguồn vốn ngân sách TW: Rà soát đánh giá kế hoạch đầu tư công 

giai đoạn 2016-2020 gửi Sở KH&ĐT, Sở Y tế trước ngày 30/11/2019.  

1.2. Lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của 

đơn vị gửi về Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế trước ngày 

30/10/2019.    

2. Đối với đơn vị y tế không phải chủ đầu tư, các Trung tâm Y tế huyện đề 

nghị liên hệ với đơn vị là chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dứ án để nắm thông tin số 

liệu đanh giá đầu tư công các công trình Y tế của đơn vị mình, các đơn vị y tế trực 

thuộc ( Phòng khám đa khoa khu vực, trạm tế xã đối với các TTYT huyện), đề xuất 



nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025, và gửi các biều mẫu báo cáo liên quan về Sở 

Y tế (kèm theo file) trước ngày 30/10/2019.    

Đối với các báo cáo gửi về Sở Y tế, gửi về Phòng kế hoạch-Tài chính và 

đồng thời gửi file theo địa chỉ email: bvsanh@angiang.gov.vn; 

pmthu@angiang.gov.vn. 

 Đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc khẩn trương trền khai xây dựng kế hoạch 

đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đảm bảo theo tiến dộ yêu cầu.    

Trân trọng kính chào./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 

Đính kèm công văn số: 

1029/UBND-KTTH,  

các biểu mẫu báo cáo. 
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