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           SỞ Y TẾ 

  Số:  787/SYT-KHTC 

V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu 

phục vụ công tác kiểm toán 

„„Việc thực hiện cơ chế tự 

chủ đối với các bệnh viện 

công lập giai đoạn 2016-

2018‟‟. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 25  tháng 03 năm 2019 

Kính gửi:  

 - Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; 

- Bệnh viện Tim Mạch; 

- Bệnh viện Sản Nhi; 

- Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt; 

- Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu. 

 

Căn cứ Công văn số 95/KV IX-TH ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Kiểm 

toán nhà Nước khu vực IX về việc công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh An 

Giang; 

Căn cứ Công văn số 01/TKT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Tổ kiểm toán 

số 8 về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu phục vụ công tác kiểm toán “Việc 

thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018”. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu có 

liên quan đến các nội dung kiểm toán việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các 

bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018 (chi tiết kèm theo),cụ thể: 

Chi tiết danh mục tại các Phụ lục 02/SYT, Phụ lục 03/BV, các Phụ lục 

từ số 01/CĐ.BVCL đến số 11b/CĐ.BVCL.Tuy nhiên, ngoài các danh mục 

được đề nghị nêu trên, các đơn vị sau đây cần cung cấp thêm các hồ sơ, tài liệu, 

số liệu liên quan như: 

- Các hồ sơ chi tiết của gói thầu liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu 

(chi tiết tại Phụ lục số 04/DA.BVCL và mục số III Phụ lục số 05/DA.BVCL) 

1. Bệnh viện Tim Mạch 

(1) Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017: Mua sắm trang thiết bị 

dùng cho hệ thống khí y tế trung tâm. 

(2) Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018: Gói thầu số 07 Cung cấp 

và lắp đặt máy CT San 128 lát cắt. 

2. Bệnh viện Sản Nhi 



 

(1) Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017: Gói thầu số 13a Cung 

cấp và lắp đặt thiết bị  (bổ sung) 

3. Bệnh viện Mắt- Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt 

(1) Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016: Gói thầu mua sắm điều 

trị mắt. 

(2) Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017: Gói thầu mua sắm trang 

thiết bị điều trị TMH. 

4. Bệnh viện Đa kha Khu vực Tân Châu 

(1) Dự án Mua sắm trang thết bị y tế năm 2018: Gói thầu số 8 Cung cấp 

mua sắm trang thiết bị. 

- Các hồ sơ chi tiết của dự án (gói thầu) sửa chữa các công trình (chi tiết 

tại Phụ lục số 04/DA.BVCL và Phụ lục số 05/DA.BVCL) 

1. Bệnh viện Sản Nhi: 

(1) Các dự án (gói thầu) sửa chữa các công trình xây dựng năm 2016: 

Công trình cải tạo khối cấp cứu và hồi sức cấp cứu. 

(2) Các dự án (gói thầu) sửa chữa các công trình xây dựng năm 2017: Gói 

thầu 10 cải tạo cổng chính + nhà bảo vệ + hàng rào + vỉa hè. 

2. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu: 

(1) Các dự án (gói thầu) sửa chữa các công trình xây dựng năm 2018: Gói 

thầu số 07 Thi công xây lắp. 

Lưu ý: Các tài liệu cung cấp, đề nghị đơn vị ký, đóng dấu; đối với các tài 

liệu photo, đề nghị đơn vị thực hiện đóng dấu treo, giáp lai hoặc thực hiện liệt kê 

danh mục tài liệu chi tiết theo hướng dẫn quy định. 

Đề nghị các đơn vị cung cấp đúng yêu cầu bằng văn bản về Sở Y tế 

(Phòng Kế hoạch Tài chính), chậm nhất ngày 28 tháng 3 năm 2019 (đồng thời 

gửi file dữ liệu qua địa chỉ email: phamchuongbinh@gmail.com). 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng NVY 

- Phòng NVD 

- Lưu: VT, P.KHTC. 
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   Trịnh Hữu Thọ 
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