
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 3416/SYT-KHTC An Giang, ngày  24  tháng 11 năm 2020 

V/v thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt 

và giao kế hoạch đầu tư trung hạn 

hàng năm từ nguồn thu hợp pháp của 

các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập dành để đầu tư 

 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.  

Sở Y tế triển khai thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư 

trung hạn hàng năm từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập dành để đầu tư cụ thể như sau: 

1. Về lập kế hoạch đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư dành để đầu tư: 

- Về trình tự, thủ tục: thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công. Cụ thể, các đơn vị lập kế hoạch đầu tư 

trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị dành để đầu tư, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo 

dõi (đồng thời gửi Báo cáo kế hoạch cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở 

Y tế để theo dõi và thực hiện tổng hợp khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Về nội dung Báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn: thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 36 Nghị định 40/2020/NĐ-CP: “Các cơ quan nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập tổ chức lập kế hoạch đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp 

của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư với các nội 

dung: 

a) Tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai 

đoạn trước; 

b) Mục tiêu, định hướng cơ cấu đầu tư trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai 

đoạn tiếp theo; 

c) Khả năng huy động và cân đối vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư 

của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; dự kiến tổng số vốn đầu tư để 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, bao gồm vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, 

thực hiện dự án, hoàn trả các khoản ứng trước, hoàn trả các khoản vốn vay đến 

hạn thanh toán; 

d) Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của các cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó làm rõ mức vốn của từng 

cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập; 
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đ) Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn; 

e) Danh mục dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối 

vốn và tiến độ thực hiện dự án; 

g) Dự kiến kết quả đạt được.” 

2. Về lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn từ 

nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập  

dành để đầu tư: 

- Về trình tự, thủ tục: Thực hiện theo Điều 37 Nghị định 40/2020/NĐ-CP. Cụ 

thể: Các đơn vị lập kế hoạch đầu tư hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn 

vị dành để đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan thẩm định Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

- Về nội dung Báo cáo kế hoạch đầu tư hằng năm: thực hiện theo quy định tại 

Điều 50 của Luật Đầu tư công:“Nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công hằng năm 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm trước. 

2. Định hướng đầu tư công trong năm kế hoạch. 

3. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện trong năm kế 

hoạch. 

4. Lựa chọn danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án phù 

hợp với danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng cân đối 

nguồn vốn kế hoạch hằng năm. 

5. Giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện và dự kiến kết quả đạt được.” 

3. Về xác định danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng 

năm: 

Trên cơ sở quy định về đối tượng đầu tư công được quy định tại Điều 5 của 

Luật Đầu tư công và tính chất của từng nhiệm vụ, dự án cụ thể (tính chất các nhiệm 

vụ chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước), đơn vị tự xác định danh mục 

dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của 

đơn vị dành để đầu tư. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 
 

 GIÁM ĐỐC 
 

  Từ Quốc Tuấn 
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