ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 1230 /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 28 tháng 5 năm 2022

V/v quản lý, sử dụng tài sản
từ các nguồn tài trợ, viện trợ,
trao tặng phục vụ công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1882/BYT-KHTC ngày 14/4/2022 của Bộ Y tế về
việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch
Covid-19;
Xét nội dung báo cáo của Sở Y tế tại Công văn số 1769/BC-BYT ngày
25/5/2022; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1083/STC-GCS ngày
12/5/2022,
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện bảo quản, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng,
chống dịch Covid-19 (máy móc, trang thiết bị, thuốc, vật tư, sinh phẩm…) hiệu
quả, tiết kiệm, đúng mục đích tài trợ, viện trợ, tránh thất thoát lãng phí; thực
hiện hạch toán, theo dõi và quản lý các trang thiết bị được cấp phát theo đúng
quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Kế toán và các văn bản
hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về kinh phí phòng, chống dịch.
2. Đối với với máy móc, trang thiết bị (đủ điều kiện là tài sản cố định):
Trong thời gian chờ Chính phủ công bố hết dịch Covid-19, giao Sở Y tế
phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan chủ động
rà soát nhu cầu sử dụng máy móc, trang thiết bị đã được cấp phát và thực hiện
như sau:
a) Trường hợp đơn vị có nhu cầu sử dụng: Đơn vị xây dựng bổ sung tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
(trên cơ sở đối chiếu Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y
tế; Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019; Quyết định số
36/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019; Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày
26/6/2021 của UBND tỉnh) gửi về Sở Y tế để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh
phê duyệt bổ sung. Đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục xin xác lập quyền sở hữu
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toàn dân (trang thiết bị y tế, xe ô tô) theo Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày
05/3/2018 của Chính phủ; ngay sau khi Chính phủ có văn bản công bố hết dịch
Covid-19, Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét,
xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định.
b) Trường hợp đơn vị không có nhu cầu sử dụng: Sở Y tế có phương án xử
lý, điều chuyển hoặc tham mưu UBND tỉnh điều chuyển (đối với các đơn vị thụ
hưởng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) cho đơn vị có nhu cầu sử dụng, tránh
thất thoát lãng phí. Sở Y tế, đơn vị có nhu cầu sử dụng thực hiện các thủ tục theo
điểm a, mục 2, Công văn này.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong
quá trình triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại mục 1, mục 2, Công văn
này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, P.KGVX, T-7223/5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Tuyết Minh

