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Kính gửi:  Các đơn vị y tế công lập trực thuộc 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017 của Quốc hội; 

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

ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ 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 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang, phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân 

về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân thuộc phạm vi quản lý tỉnh An Giang;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ ban 

hành Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế.  

 Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng tài sản công 

trong ngành y tế tỉnh An Giang nói chung cũng như quản lý, sử dụng trang thiết 

bị y tế của các đơn vị y tế nới riêng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế công lập 

trực thuộc thực hiện một số nội dung sau đây:  

1. Triển khai, thực hiện các nội dung quy định tại Chương X. Quản lý, sử 

dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế. 

2. Đối với trang thiết bị do tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước 

hiến, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ và hình thức chuyển giao quyền sở 

hữu khác cho đơn vị, thì đơn vị phải làm thủ tục tiếp nhận và lập hồ sơ gửi Sở 
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Y tế thẩm định để tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo cấp thẩm 

quyền được quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018, Thông 

tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đối 

với trang thiết bị, tài sản đơn vị đã tiếp nhận. 

3. Đơn vị cần thuê, liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế để phục vụ hoạt 

động khám chữa bệnh thì căn cứ quy định Nghị Quyết 04/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang để thực hiện. Theo đó 

“Trong phạm vi dự toán kinh phí được giao hàng năm và nguồn thu được phép 

để lại sử dụng theo chế độ quy định, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quyết định thuê theo tiêu chuẩn, định mức của cấp có thẩm quyền”. Thủ tục 

quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị thực hiện theo quy định 

tại các khoản 2, 3, 4 Điều 4 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017. 

4. Đơn vị sử dụng trang thiết bị y tế vào mục đích kinh doanh, cho thuê, 

liên doanh, liên kết thì phải đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Điều 43 Nghị 

định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017. Đơn vị tiến hành lập đề án sử dụng tài 

sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo mẫu số 

02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP trình Sở Y tế để 

tiến hành gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài tính theo quy định tại Khoản 2 

Điều 19 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

 5. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế công lập trực thuộc quán triệt, chỉ 

đạo các phòng ban chuyên môn được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng trang 

thiết bị y tế theo đúng quy định pháp luật nhà nước, đáp ứng yêu cầu và chất 

lượng khám chữa bệnh của nhân dân, tránh lãng phí gây thất thoát tài sản công. 

Đề nghị các đơn vị rà soát trang thiết bị y tế được đầu tư nhưng chưa sử dụng, 

lập danh sách chi tiết, nêu lý do chưa sử dụng và gửi báo về Sở Y tế đến hết 

ngày 15/12/2022. 

Trên đây là một số nội dung cần thực hiện, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế 

công lập trực thuộc lưu ý để thực hiện đúng quy định pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền     
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