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

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:  3205/SYT-KHTC  An Giang, ngày 05 tháng  10  năm 2021 

V/v thực hiện xác lập sở hữu 

toàn dân đối với các tài sản nhận 

tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

                                     

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh việc thực hiện xác lập sở hữu toàn dân đối 

với các tài sản nhận tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tại Công văn số 1091/UBND-KTTH ngày 04 tháng 10 năm 

2021. Để việc quản lý tài sản công đúng theo quy định, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

thực hiện nội dung cụ thể như sau: 

 Các đơn vị nào có nhận tài trợ như là: Xe cứu thương, thiết bị y tế (hệ thống xét 

nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Real-Time PCR), thiết bị y tế khác từ các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phải lập 

hồ sơ xác định quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản nhận tài trợ đó theo các 

quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và Thông 

tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một 

số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định 

trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

 Đề nghị các đơn vị lập thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài 

sản nhận tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế đến ngày 14/10/2021. 

 Do tính chất công việc quan trọng, đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các 

phòng, ban phụ trách thực hiện đúng theo nội dung và thời gian theo yêu cầu. Nếu 

qua thời gian nêu trên đơn vị nào không lập thủ tục xem như đơn vị đó không có 

nhận tài trợ, biếu tặng.  

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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Trần Quang Hiền 
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