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Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

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; 

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang 

thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số 

nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. 

1/- Trường hợp liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế của công ty để sử dụng 

hoặc chạy hóa chất, vật tư tiêu hao trúng thầu: 

Theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì chỉ có 3 hình thức tài sản đang sử dụng tại cơ 

quan, đơn vị nhà nước là: Tài sản mua, tài sản thuê và tài sản cho thuê để liên doanh, liên kết 

(LDLK).  

Đối với việc LDLK trang thiết bị y tế của công ty để sử dụng hoặc chạy hóa chất, vật 

tư tiêu hao trúng thầu phải thực hiện:  

- Tại Điều 44 Nghị định 151/2017/NĐ-CP thì Đơn vị sự nghiệp công lập có trách 

nhiệm lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, LDLK theo Mẫu 

số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định này. Tại điểm b, khoản 4 Điều 43 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP thì Đơn vị phải thực hiện xác định giá trị tài sản khi LDLK phải phù hợp 

với giá trị thực tế của tài sản trên thị trường, nghĩa là máy phải có model, hãng sản xuất, xuất 

xứ, năm sản xuất, mới 100% và có Giấy chứng nhận nguồn gốc (CO), giấy chứng nhận chất 

lượng (CQ), bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu (tờ khai nhập khẩu, invoice, paking list, bill vận 

tải) và Vinacontrol hoặc cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm tra và xác nhận chất lượng máy, 

giá trị tài sản được xác định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tại địa chỉ: 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn hoặc hóa đơn bán hàng của Công ty mua nơi nào đối với 

máy LDLK.  

- Đồng thời, trang thiết bị y tế LDLK này phải được UBND tỉnh phê duyệt định mức 

sử dụng trang thiết bị y tế cho Đơn vị theo Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 

của Bộ Y tế, phân nhóm theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT và phân loại theo Điều 4 Nghị 

định 98/2021/NĐ-CP. Do vậy, hình thức đặt máy, mượn máy để sử dụng hóa chất, vật 
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tư tiêu hao trúng thầu là chưa phù hợp với Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, sẽ không 

được phép thực hiện nữa và không thể thanh toán BHYT được.  

Lưu ý: Trường hợp LDLK máy của các công ty, thì các Đơn vị y tế cần nghiên cứu, 

Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và 

những điều, khoản cùng văn bản pháp lý liên quan khác để thực hiện.  

Hiện nay, qua báo, đài phản ánh vẫn còn có Đơn vị y tế công lập mượn máy, đặt máy 

hoặc đặt một phần của hệ thống máy để sử dụng hoặc chạy hóa chất, vật tư tiêu hao trúng 

thầu. Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo đơn vị nhanh chóng rà soát và báo cáo nhanh về Sở Y tế việc 

đơn vị mình có hay không có thực hiện hình thức mượn máy, đặt máy trên. Nếu có, đề nghị 

báo cáo nêu rõ tên, chủng loại máy, model, hãng sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ, năm sản 

xuất, năm sử dụng, để Sở Y tế được biết và có ý kiến xử lý.  

Thời gian báo cáo về Sở Y tế: Chậm nhất đến ngày 24/5/2022.  

2/- Trường hợp tặng máy để chạy hóa chất, vật tư tiêu hao trúng thầu: 

Trường hợp tặng máy để chạy hóa chất, vật tư tiêu hao trúng thầu, thì máy đó cũng 

phải thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân theo đúng quy định, cụ thể tại Điều 14 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: 

“Điều 14. Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ 

chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước 

1. Đối với tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt 

Nam quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này, khi được các tổ chức, cá nhân đề 

nghị chuyển giao quyền sở hữu về tài sản, đơn vị chủ trì quản lý tài sản quy định tại Khoản 

9 Điều 5 Nghị định này căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành và pháp luật chuyên 

ngành liên quan đến tài sản xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao và 

phải chịu trách nhiệm về việc xác định đó. 

2. Đối với tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt 

Nam mà khi chuyển giao đã xác định cụ thể cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng, khi 

được các tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sở hữu về tài sản, đơn vị chủ trì quản 

lý tài sản quy định tại Khoản 8 Điều 5 Nghị định này căn cứ các quy định pháp luật hiện 

hành và pháp luật chuyên ngành liên quan đến tài sản xác định tính phù hợp của việc tiếp 

nhận tài sản chuyển giao và phải chịu trách nhiệm về việc xác định đó. 

3. Trường hợp xác định việc tiếp nhận tài sản chuyển giao là phù hợp với quy định 

của pháp luật thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận tài sản, đơn vị chủ 

trì quản lý tài sản có trách nhiệm lập hồ sơ, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình 

cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 7 Nghị định này 

quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. 

Hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản bao gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản bao gồm cả phương án 

xử lý tài sản theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 18 Nghị định này: 01 bản chính. 

b) Bảng kê chủng loại, số lượng, khối lượng, giá trị, hiện trạng của tài sản: 01 bản 

chính. 
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c) Hợp đồng tặng cho tài sản trong trường hợp chuyển giao dưới hình thức tặng cho 

và theo quy định của pháp luật phải lập thành hợp đồng: 01 bản sao. 

d) Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản chuyển 

giao và hình thức chuyển giao (nếu có): 01 bản sao.  

Trang thiết bị y tế là loại thiết bị chuyên dùng cho Ngành Y tế thực hiện kỹ thuật trực 

tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe người bệnh và cả người dân đến khám bệnh, do vậy các 

loại giấy tờ tại điểm d khoản 3 Điều 14 này để thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân, Sở 

Y tế đề nghị cần phải có các loại giấy tờ như sau: Giấy chứng nhận nguồn gốc (CO), giấy 

chứng nhận chất lượng (CQ), bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu (tờ khai nhập khẩu, invoice, 

paking list, bill vận tải) và Vinacontrol hoặc cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm tra và xác 

nhận chất lượng máy, giá trị tài sản được xác định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tại 

địa chỉ: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn hoặc hóa đơn bán hàng dưới hình thức trao tặng 

(trừ trường hợp có sự đồng ý và quyết định phê duyệt quyền sở hữu toàn dân là tài sản trang 

thiết bị y tế của cấp thẩm quyền là UBND tỉnh hoặc Sở Y tế hoặc theo phân cấp thẩm quyền 

quyết định của UBND tỉnh cho phép phê duyệt thì có thể không cần thiết có đầy đủ các loại 

giấy tờ này). 

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại 

Khoản 3 Điều này, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 

Điều 7 Nghị định này ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo 

Mẫu số 01-QĐXL tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

5. Trường hợp xác định việc chuyển giao tài sản không phù hợp với quy định của 

pháp luật thì cơ quan, đơn vị được đề nghị tiếp nhận phải từ chối tiếp nhận; trường hợp 

không từ chối được thì xử lý theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này.” 

Sở Y tế đề nghị các Đơn vị y tế thực hiện đúng theo nội dung hướng dẫn LDLK trên 

và nhanh chóng rà soát, báo cáo theo yêu cầu phần 1 đối với việc đặt máy, mượn máy thực 

hiện dịch vụ y tế, xét nghiệm, xét nghiệm RT-PCR trong khám bệnh và phòng chống dịch 

COVID-19 nhằm mục đích sử dụng hóa chất, vật tư tiêu hao trúng thầu.  

Lưu ý: Nếu Đơn vị không có mượn máy hay đặt máy thì cũng có văn bản báo cáo là 

không có gửi về Sở Y tế được biết.  

Trân trọng kính chào./.  

  
 

 

Nơi nhận : 

-Như trên; 

-Lưu: VT, KHTC. 
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Trần Quang Hiền 
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