
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

Số:              /SYT-KHTC 

V/v báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 02  năm 2023 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

 

Thực hiện Công văn số 130/STC-QLGCS&TCDN ngày 10/01/2023 của 

Sở Tài chính về việc đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2022; Theo đó, ngày 12/01/2023 Sở Y tế có Công văn số 113/SYT-KHTC 

gửi các đơn vị  trực thuộc báo cáo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công năm 2022. 

Sau khi tổng hợp, Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

A. Thông tin chung 

Sở Y tế gồm Văn phòng Sở và 21 đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo 

theo quy định tại Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ.  

I. Tên cơ quan, đơn vị báo cáo: Sở Y tế 

Địa chỉ: Số 01 Phạm văn Đồng- Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu. 

II. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc  

1. Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 

Địa chỉ: 74 Ba Cu, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

2. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 

Địa chỉ: Số 446 Phạm văn Đồng, P.Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

3. Bệnh viện Bà Rịa 

Địa chỉ: Số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu. 

4. Bệnh viện Vũng Tàu  

Địa chỉ: Số 27  đường 2/9, phường 11,  TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. ( hỏi lại địa chỉ). 

5. Bệnh viện Mắt 

Địa chỉ: Số 21 Phạm Ngọc Thạch, P. Phước Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu. 

6. Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật 
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Địa chỉ: 19 Phạm Ngọc Thạch, P. Phước Hưng, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

7. Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 

Địa chỉ: Ấp An Đồng, xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

8. Trung tâm Kiểm nghiệp Dược phẩm, mỹ phẩm 

Địa chỉ: Số 170 Ba Cu, phường 3, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

9. Bệnh viện Tâm Thần 

Địa chỉ: Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

10. Bệnh viện Y học cổ truyền  

Địa chỉ: Ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

11. Trung tâm Giám định Y khoa  

Địa chỉ: Số 25B Lê Lợi, Phường 4, TP Vũng Tàu. 

12. Trung Tâm Pháp Y Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Địa chỉ: Khu nhà D, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa. 

13. Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Địa chỉ: 1165 Võ Văn Kiệt, xã Hoà Long, TP. Bà Rịa. 

14. Trung Tâm Y tế Thành Phố Vũng Tàu 

Địa chỉ: Số 278 Lê Lợi, Phường 7, TP Vũng Tàu. 

15. Trung Tâm Y tế Thành Phố Bà Rịa 

Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, Tỉnh 

BRVT. 

16. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 

Địa chỉ: 338 Quốc lộ 55, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

17. Trung tâm Y tế huyện Long Điền 

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

18. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức 

Địa chỉ: Số 335 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Ngãi giao, huyện Châu Đức. 

19. Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ 

Địa chỉ: Số 106 đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

20. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ 
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Địa chỉ: Ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

21. Trung tâm y tế Quân Dân Y Côn Đảo 

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, khu 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

B. Nội dung báo cáo : 

I. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị mình và 

các đơn vị trực thuộc: 

1. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị 

mình và các đơn vị trực thuộc: 

1.1. Khái quát thông tin tài sản được giao quản lý, sử dụng của từng cơ 

quan, đơn vị theo các nhóm: 

1.1.1. Tài sản đất : 

 1.1.1.1. Sở Y tế : Địa chỉ: Số 01 Phạm văn Đồng- Phường Phước Trung, 

TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Diện tích đất: không   

1.1.1.2. Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 

Địa chỉ: 74 Ba Cu, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 320,8 m2. Hiện trạng sử dụng làm trụ sở làm việc: 

742,4 m2... Giá trị quyền sử dụng đất: 11.677.120.000 đồng (36,4triệu/1m2 theo 

bảng giá đất năm 2022). Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CT 07819 do 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 03/09/2017.  

1.1.1.3. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 

Địa chỉ: Số 446 Phạm văn Đồng, P.Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. Hiện nay đơn vị đang sử dụng trụ sở của Trung tâm phòng chống 

HIVtại địa chỉ: số 446 Phạm Văn Đồng, P Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu  

1.1.1.4. Bệnh viện Bà Rịa  

- Tại cơ sở mới - số 686, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Diện tích 73.357,2 m2, nguyên giá: 

585.291.616.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi lăm tỷ, hai trăm chín 

mươi mốt triệu, sáu trăm mười sáu ngàn đồng). Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BX871323 ngày 27/10/2016. Hệ số giá đất theo quyết định 38/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019. 

-  Cơ sở cũ: Số 13, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phước Hưng, Thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Diện tích 42.230m2 

 -  Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ - Số 870, đường Võ Văn Kiệt, 

P.Long Tâm, TP Bà Rịa: Diện tích 4.200 m2 

1.1.1.5. Bệnh viện Vũng Tàu  
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- Tại cơ sở mới: Số 27 đường 2/9, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng diện tích 58.200 m2. Chưa có sổ chứng nhận quyền sử 

dụng đất.  

-  Tại cơ sở cũ: Địa chỉ 22 Lê Lợi, Phường 1 Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. Về đất tổng diện tích 16.388 m2, Chưa có sổ chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

1.1.1.6.  Bệnh viện Phổi- Phạm Hữu Chí : Địa chỉ: Ấp An Đồng, xã An 

Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Đơn vị tiếp quản từ Trung tâm y tế huyện Long Điền củ giá trị quyền sử 

dụng đất (theo từng thửa đất);  Diện tích: 8.078 m2 . 

1.1.1.7. Bệnh viện Mắt 

Địa chỉ: Số 21 Phạm Ngọc Thạch, P. Phước Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu. 

1.1.1.8. Bệnh viện Y học cổ truyền Địa chỉ: Ấp Tây, xã Hòa Long, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bệnh viện Y học Cổ truyền đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và tài sản trên đất số CT11478 ngày 19/08/2020. Diện tích: 19.670,4m2. Mục 

đích sử dụng: Đất xây dựng cơ sở y tế. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử dụng đất.  

Theo Quyết định Số 4708/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 về việc thu hồi 

295,8m2 đất của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thực 

hiện công trình: Đường Phía Bắc Bệnh viện Bà Rịa, Phường Long Tâm, TP Bà 

Rịa (đoạn qua xã Hòa Long). Bệnh viện đã được bồi thường số tiền 

1.033.215.000 đồng. Cụ thể như sau: 

- Theo Quyết định số 4770/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND thành 

phố Bà Rịa về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, địa chỉ: Ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa 

để đầu tư xây dựng công trình: Đường Phía Bắc Bệnh viện Bà Rịa, phường 

Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Số tiền: 108.600.000 đồng (Một trăm linh tám 

triệu sáu trăm nghìn đồng). 

- Theo Quyết định số 6116/QĐ-UBND ngày 13/09/2022 về việc bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung) cho Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa để đầu tư xây 

dựng công trình Đường phía Bắc Bệnh viện Bà Rịa, phường Long Tâm, thành 

phố Bà Rịa (đoạn qua xã Hòa Long). Số tiền: 924.615.000 đồng (Chín trăm hai 

mươi bốn triệu sáu trăm mười lăm nghìn đồng). 

Do ảnh hưởng của ảnh hưởng “công trình Đường phía bắc Bệnh viện Bà 

Rịa, thành phố Bà Rịa, Bệnh viện Y học cổ truyền đang thực hiện xin chủ 

trương  xây dựng lại tường rào và các hạng mục thi công. Đính kèm Tờ trình số 

291/TTr-SYT ngày 27/12/2022 của Sở Y tế và Công văn số 16952/UBND-VP 

ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v chủ trương 
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xây dựng tường rào và các hạng mục thi công do ảnh hưởng “Công trình đường 

phía Bắc Bệnh viện Bà Rịa, thành phố Bà Rịa” tại Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh.    

1.1.1.9. Bệnh viện Tâm Thần 

Địa chỉ: Ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

Diện tích: 50.000m2. 

Giá trị quyền sử dụng đất (theo từng thửa đất): Chưa có giá  

1.1.1.10. Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Tài sản là đất cơ sở 1 (Trung tâm YTDP cũ): tại 19 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Phước Hưng TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT, 

  Tổng diện tích đất là 5.000 m2, tổng giá trị là 28.875.000.000 đồng. 

- Tài sản là đất cơ sở 2 (Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cũ): tại 

Khu gò cát 8, xã Hòa Long TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT, 

  Tổng diện tích đất là 5.371,5 m2, tổng giá trị là 1.807.180.000 đồng. 

- Tài sản là đất cơ sở 3 (Trung tâm truyền thông GDSK  cũ): tại 31 Lê 

Lợi, P.4, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT, 

  Tổng diện tích đất là 831,4 m2, tổng giá trị là 22.180.360.000 đồng. 

- Tài sản là đất cơ sở 4 (Trung tâm Phòng chống HIV/DIDS cũ): tại Ấp 

bắc, xã Hòa long , TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT, 

  Tổng diện tích đất là 10.800 m2, (tổng giá trị là; chưa xác định vị trí,). 

1.1.1.11. Trung tâm Kiểm nghiệp Dược phẩm, mỹ phẩm 

Địa chỉ: Số 170 Ba Cu, phường 3, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Diện tích đất được giao: 652.1m2, giá trị quyền sử dụng đất là: 10.433.600.000 

đồng. 

1.1.1.12. Trung tâm Giám định Y khoa: Địa chỉ: Số 25B Lê Lợi, 

Phường 4, TP Vũng Tàu. 

Tài sản đất: 01 cái; Địa chỉ số: 25B Lê Lợi, phường 4, TP Vũng Tàu 

- Tổng diện tích sử dụng 498.7m2, trong đó: diện tích đất làm cơ sở sự 

nghiệp là 477.7m2; diện tích đất cho thuê theo Đề án sử dụng tài sản công và 

mục đích kinh doanh và cho thuê là: 21m2. 

- Nguyên giá: 8.593.706.550 đồng.  

- Giấy chứng nhận quyền sử đất số CH 926755 cấp ngày 12/06/2017. 

1.1.1.13. Trung Tâm Pháp Y Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Địa chỉ: Khu nhà D, số 686 Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa. 

Diện tích đất: không 
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1.1.1.14. Trường Trung Cấp Y tế: Địa chỉ số 1165, Võ Văn Kiệt, Xã 

Hoà Long, TP Bà Rịa, Diện tích: 26.418,5 m2 , giá trị quyền sử dụng đất: 

86.492.452.800 đồng. 

1.1.1.15. Trung Tâm Y tế Thành Phố Vũng Tàu: Địa chỉ: Số 278 Lê 

Lợi, Phường 7, TP Vũng Tàu. Trong đó: 

+ Đất khuôn viên: Trung tâm và 17 Trạm phường/xã với tổng diện tích là 

22.601.26m2 với giá trị quyền sử dụng đất là 791.025.908.100 đồng ( trong đó 

có 9 đơn vị có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất gồm; Giấy chứng nhận 

quyển sử dụng đất, quyển sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất DA 

127292 của TYT Phường 11 cấp ngày 15/01/2021; Giấy chứng nhận quyển sử 

dụng đất, quyển sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất DA 127472 của 

TYT Phường năm cấp ngày 11/01/2021; Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, 

quyển sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất DA 035131 của TYT Phường 

5 cấp ngày 09/02/2021; Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyển sử dụng nhà 

và tài sản khác gắn liền với đất DA 035205 của TYT Phường 2 cấp ngày 

05/01/2021; Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyển sử dụng nhà và tài sản 

khác gắn liền với đất DA 035206 của TYT Phường 3 cấp ngày 25/12/2020; Giấy 

chứng nhận quyển sử dụng đất, quyển sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với 

đất DA 035132 của TYT Phường 9 cấp ngày 21/12/2020;Giấy chứng nhận 

quyển sử dụng đất, quyển sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất 

CY117097 của TYT Phường Thắng Tam cấp ngày 10/11/2020; Giấy chứng 

nhận quyển sử dụng đất, quyển sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất DA 

035203 của TYT Phường 7 cấp ngày 25/12/2020; Giấy chứng nhận quyển sử 

dụng đất, quyển sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất DB 363193 của 

TYT Phường 4 cấp ngày 05/07/2021). Còn lại 8 đơn vị chưa có Giấy Chứng 

nhận quyền sử dụng đất là : Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu, TYT Phường 1, TYT 

Phường Thắng Nhì, TYT Phường 8, TYT Phường 10, TYT Phường 12. TYT 

Phường Rạch Dừa, TYT Phường Thắng Nhất, TYT Xã Long Sơn. 

- Trạm Y tế Phường 1: Địa chỉ số 19 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng 

Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 308.6m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 308.6m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 14.374.588 .000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường 2 

Địa chỉ: Số 1 Phan Bội Châu, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 775.9m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 775.9m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 25.984.891.000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường 3 

Địa chỉ: Số 131 Trương Công  Định , Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu. 
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Diện tích khuân viên đất: 1617.9m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 1601.5m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 75.361.782.000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường Thắng Tam 

Địa chỉ: Số 89 Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng 

Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 744m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 744m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 34.655.520 .000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường 4 

Địa chỉ: Số 23 Ký Con, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 208.2m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 208.2m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 5.344.494.000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường 5 

Địa chỉ: Số 151 Trần Phú, Phường 5, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 298.5m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 298.5m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 9.996.765.000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường Thắng Nhì 

Địa chỉ: Số 47 Nguyễn An Ninh, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng 

Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 154.7m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 154.7m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 7.205.926 .000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường 7  

Địa chỉ: Số 180 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 318m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 318m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 14.817.098 .000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường 8 

Địa chỉ: Số 135 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 255.66m2 
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Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 255.66m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 6.562.792 .200 đồng. 

- Trạm Y tế Phường 9 

Địa chỉ; Số 82 Ông Ích Khiêm, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 316,2m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 316,2m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 8.111.854.000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường 10 

Địa chỉ: Hẻm 935 Bình Giã, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 530.7m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 530.7m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 8.414.248.500 đồng. 

- Trạm Y tế Phường 11 

Địa chỉ: Số 04 Đô Lương, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 1.108.4m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 1.108.4m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 22.230.492 .000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường 12 

Địa chỉ: 58A Phước Thắng, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 1.297.9m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 1297.9m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 21.441.308 .000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường Thắng Nhất 

Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng 

Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 592m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 592m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 14.302.720 .000 đồng. 

- Trạm Y tế Phường Rạch Dừa 

Địa chỉ: Số 484/2 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 2.475.4m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 2.475.4m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 78.024.608 .000 đồng. 
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- Trạm Y tế Phường Nguyễn An Ninh 

Địa chỉ: Số 17B, Trần Bình Trọng, Phường NAN, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 347,7m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 347,7m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 8.925.459.000 đồng. 

- Trạm Y tế Long Sơn 

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long sơn, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 2.049m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 2.049m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 6.609.254 .400 đồng. 

- Trung Tâm Y tế Thành Phố Vũng Tàu 

Địa chỉ: Số 278 Lê Lợi, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu. 

Diện tích khuân viên đất: 9.202,6m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 9.202,6m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 428.657.108.000 đồng. 

1.1.1.16. Trung Tâm Y tế Thành Phố Bà Rịa 

 Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, 

Tỉnh BRVT. Trong đó: 

- Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình 

Địa chỉ: 446 Phạm Văn Đồng - Phường Phước Trung TP Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 669 m2 

- Trung Tâm Y Tế TP Bà Rịa  

Địa chỉ: 57 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

Khu 1- Trung tâm Y tế TP Bà Rịa: - Diện tích: 333,6 m2 

Khu 2-Trung tâm Y tế TP Bà Rịa : - Diện tích: 981 m2 

Khu 3-Trung tâm Y tế TP Bà Rịa : - Diện tích: 1509,2 m2 

- Trạm Y tế phường Long Toàn 

Địa chỉ: KP3 Phường Long Toàn , TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 2,410 m2 

- Trạm Y tế phường Phước Trung 

Địa chỉ: KP3 Phường Long Toàn , TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1,775 m2 
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- Trạm Y tế phường Long Hương 

Địa chỉ: KP Hương Giang, Phường Long Hương, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 672 m2 

- Trạm Y tế phường Phước Hiệp 

Địa chỉ: KP5, Phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 2,286 m2 

- Trạm Y tế phường Tân Hưng  

Địa chỉ: Ấp Phước tân 2, Xã tân Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1,240 m2 

- Trạm Y tế phường Kim Dinh 

Địa chỉ: Ấp Kim Hải, Phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

 Diện tích khuôn viên đất: 2,050 m2 

- Trạm Y tế xã Hòa Long  

Địa chỉ: Ấp Bắc, Xã Hòa Long , TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1,403 m2 

- Trạm Y tế xã Long Phước 

Địa chỉ: Ấp Nam, Xã Long Phước  , TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 Diện tích khuôn viên đất: 1,989 m2 

- Trạm Y tế xã Long Tâm 

Địa chỉ: KP 5, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 2,390 m2   

- Trạm Y tế xã Phước Hưng  

Địa chỉ: KP 4, Phường Phước Hưng , TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1,984 m2 

- Trạm Y tế xã Phước Nguyên  

Địa chỉ: KP 4, Phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 967 m2 

1.1.1.17. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 

  Về tài sản là đất:  
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Trong đó đất khuôn viên: Trung tâm và 13 Trạm y tế xã với tổng diện tích 

là 52.304m2  với giá trị quyền sử dụng đất là 108.762.165.000 đồng (trong đó có 

01 đơn vị có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyển sử 

dụng đất, quyển sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất CH926772 của 

TTYT huyện Xuyên Mộc cấp ngày 19/6/2017;. Còn lại 13 Trạm y tế chưa có 

Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc  

Địa chỉ: Số 338, Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 22.097,4m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 22.097,4m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 69.781.680.000đồng. 

- Trạm Y tế Phước Bửu 

Địa chỉ: Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.112,0m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 1.112,0 m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 1.693.280.000 đồng. 

- Trạm Y tế xã Phước Thuận 

Địa chỉ: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 401,0 m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 401,0m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 582.675.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Phước Tân 

Địa chỉ: xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.410,8m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 1.410,8 m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 1.269.720.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Hòa Bình 

Địa chỉ: xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 2.972,0m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 2.972,0m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 2.554.862.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Hòa Hưng 

Địa chỉ: xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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Diện tích khuôn viên đất: 1.817,0m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 1.817,0m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 1.744.320.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Bàu Lâm 

Địa chỉ: xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 2.969,0m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 2.969,0m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 4.241.100.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Tân Lâm 

Địa chỉ: xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 4.689,0m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 4.689,0m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 4.501.440.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Xuyên Mộc 

Địa chỉ: xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.061,2m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 1.061,2m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 1.591.800.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Hòa Hội 

Địa chỉ: xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 2.113,0m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 2.113,0m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 2.849.430.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Hòa Hiệp 

Địa chỉ 1: Ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.807,2m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 1.807,2m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 2.710.800.000đồng. 

Địa chỉ 2: Ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.552,0m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 1.552,0m2 
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Giá trị quyền sử dụng đất: 952.928.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Bông Trang 

Địa chỉ: xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất:  1.375,0m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 1.375,0m2 

Giá trị quyền sử dụng đất:  2.062.500.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Bưng Riềng 

Địa chỉ: xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 2.279,0m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 2.279,0m2 

Giá trị quyền sử dụng đất: 3.418.500.000đồng. 

- Trạm Y tế xã Bình Châu 

Địa chỉ: xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.949,0m2 
  

Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc: 19.949,0m2 

Giá trị quyền sử dụng đất:  2.881.800.000đồng. 

Địa chỉ: 338 Quốc lộ 55, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

1.1.1.18. Trung tâm Y tế huyện Long Điền 

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Bao gồm: 

- Trung tâm y tế Long Điền 

Diện tích đất : 47.980,7  m2; Giá trị quyền sử dụng đất : thửa đất số 67, 

tờ bản đồ số 35. 

-  Phòng khám khu vực –Trạm y tế thị trấn Long Hải: 

   Diện tích đất: 1.508,8 m2;Thửa đất số 63, bản đồ địa chính  số 111 

- Trạm y tế  thị trấn Long Điền 

              Diện tích đất : 2647  m2; Thửa đất số 79, bản đồ địa chính 105 

- Trạm y tế  xã Phước Hưng  

Diện tích đất : 794,1  m2; Thửa đất số 989,990 , bản đồ địa chính số 43 

  - Trạm y tế  xã Phước Tỉnh 

Diện tích đất :614,3 m2.Thửa đất số 6, bản đồ địa chính số 109 

- Trạm y tế  xã An Ngãi 

Diện tích đất : 910,9  m2;Thửa đất số 63, bản đồ địa chính  số 22 
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- Trạm y tế  xã An Nhứt 

Diện tích đất : 1499,4  m2; Thửa đất số 104,113,105, bản đồ địa chính  số 

14 

- Trạm y tế  xã Tam Phước 

Diện tích đất : 1450  m2; Thửa đất số 10282, bản đồ địa chính số 26 

1.1.1.19. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức 

Địa chỉ: Số 335 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Ngãi giao, huyện Châu Đức. 

Trong đó đất khuôn viên: Trung tâm và 16 Trạm phường/xã  với tổng diện 

tích là 44.521.6 m2  ; Giấy chứng nhận và quyền sử dụng đất đang chờ làm thủ 

tục nên chưa có. 

- Trung tâm y tế huyện Châu Đức  

Địa chỉ: 335 Lê Hồng Phong Ngãi Giao, Châu Đức, BRVT; Diện tích 

khuân viên đất: 19.320m2; Hiện trạng sử dụng  làm trụ sở làm việc 4320m2 

- Trạm Y Tế Nghĩa Thành 

   Địa chỉ: Xã nghĩa thành , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 1106.6m2. Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 289.7m2 

        - Trạm Y Tế Suối nghệ 

 Địa chỉ: Xã suối nghệ , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 780m2; Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 200m2 

        - Trạm Y Tế Bình Ba 

Địa chỉ: Xã Bình Ba , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân viên 

đất: 400m2; Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 200m2 

        - Trạm Y Tế Ngãi Giao 

 Địa chỉ: Xã Ngãi Giao , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 1.860m2 
; Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 740m2 

- Trạm Y Tế Bình Gĩa 

 Địa chỉ: Xã Bình Gĩa , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 1.790m2 
  Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 210m2 

- Trạm Y Tế Xuân Sơn 

Địa chỉ: Xã Xuân Sơn , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 1700m2 ; Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 300m2 

       - Trạm Y Tế Xà Bang 

Địa chỉ: Xà Bang , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân viên 

đất: 1.386m2 
 ;Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 214m2 

        - Trạm Y Tế Cù Bị 
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         Địa chỉ: Xã Cù Bị , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân viên 

đất: 2.309m2 ;Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 352m2 

- Trạm Y Tế Quãng Thành 

            Địa chỉ: Xã Quãng Thành , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích 

khuân viên đất: 2700m2 
 ; Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 300m2 

        - Trạm Y Tế Đá Bạc 

            Địa chỉ: Xã Đá Bạc , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 1900m2 . Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 500m2 

        - Trạm Y Tế Láng Lớn 

            Địa chỉ: Xã Láng lớn , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 1.320m2 
 Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 480m2 

        - Trạm Y Tế Sơn Bình  

            Địa chỉ: Xã Sơn Bình , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 400m2
 . Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 400m2 

        - Trạm Y Tế Bầu Chinh 

            Địa chỉ: Xã Bầu Chinh , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 2.700m2 
 . Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 300m2 

        - Trạm Y Tế Kim Long 

            Địa chỉ: Xã Kim Long , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 1.3500m2 .Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 850m2 

         - Trạm Y Tế Suối Rao 

            Địa chỉ: Xã Suối Rao , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích khuân 

viên đất: 2000m2 . Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 500m2 

- Trạm Y Tế Bình Trung 

            Địa chỉ: Xã Bình Trung , Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT; Diện tích 

khuân viên đất: 1.500m2 
 . Hiện trạng sử dụng: làm trụ sở làm việc 300m2 

1.1.1.20. Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ 

Địa chỉ: Số 106 đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất của Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ là: 18.555.3m2  

Trong đó:   

- Cơ sở mới (khu khám bệnh) tọa lạc tại số 106 đường Trường Chinh, khu 

phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  với 

tổng diện tích là: 9.620,1 m2 

- Cơ sở cũ (khu điều trị) tọa lạc tại số 106 đường Trường Chinh, khu phố 

Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng 

diện tích: 8.935,2 m2. 
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- Cơ sở khu điều trị mở rộng hiện đã đưa vào sử dụng tuy nhiên đơn vị 

chưa nhận được giấy tờ bàn giao của đơn vị thi công cũng như quyết định từ Sở 

Y tế. 

1.1.1.21. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ 

Địa chỉ: Ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Trong đó đất khuôn viên: Trung tâm và 8 Trạm với tổng diện tích là 

22.601.26m2 với giá trị quyền sử dụng đất là 15.83.2312.000 đồng ( trong đó có 

2 đơn vị có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất gồm: Giấy chứng nhận quyển 

sử dụng đất, quyển sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất DB043059 của 

TYT thị trấn Đất Đỏ cấp ngày 09/07/2007;  

- Trạm Y tế thị trấn Đất Đỏ  

Địa chỉ: khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. 

Diện tích đất: 1.668,5m2; Diện tích xây dựng: 503 m2; Tổng số ngôi nhà: 

7; Chủ đầu tư xây dựng: Sở Y tế; Nhà cấp 4. 

- Trạm Y tế xã Long Tân 

Địa chỉ: ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. 

Diện tích đất: 1.692,5m2 
 ; Diện tích xây dựng: 760,39 m2; Tổng số ngôi 

nhà: 4; Chủ đầu tư xây dựng: Sở Y tế; Nhà cấp 4. 

- Trạm Y tế xã Láng Dài 

Địa chỉ: ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. 

Diện tích đất: 1.674m2 ;  Diện tích xây dựng: 461,8 m2 ; Tổng số ngôi nhà: 

5; Chủ đầu tư xây dựng: Sở Y tế; Nhà cấp 4. 

- Trạm Y tế xã Phước Long Thọ 

Địa chỉ: ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. 

Diện tích đất: 5.000,1m2  ; Diện tích xây dựng: 798 m2; Tổng số ngôi nhà 

là 4; Chủ đầu tư xây dựng: Ban quản lý dự án huyện Đất Đỏ; Nhà cấp 4. 

- Trạm Y tế xã Lộc An 

Địa chỉ: ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 

Diện tích đất: 4.800 m2 ; Diện tích xây dựng: 798 m2;Tổng số ngôi nhà: 

4; Chủ đầu tư xây dựng: Ban quản lý dự án huyện Đất Đỏ; Nhà cấp 4. 

- Trạm Y tế xã Long Mỹ 

Địa chỉ: ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. 

Diện tích đất: 3.721 m2 ; Diện tích xây dựng: 471.72 m2;Tổng số ngôi 

nhà: 4; Chủ đầu tư xây dựng: Sở Y tế; Nhà cấp 4. 

- Trạm Y tế xã Phước Hội 

Địa chỉ: ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. 
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Diện tích đất: 1.586 m2  Diện tích xây dựng: 547,62 m2 ; Tổng số ngôi 

nhà: 8; Chủ đầu tư xây dựng: Sở Y tế; Nhà cấp 4. 

- Trạm Y tế thị trấn Phước Hải  

Địa chỉ: khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 

Diện tích đất: 5.480,5 m2  ; Diện tích xây dựng: 471,72 m2 ; Tổng số ngôi 

nhà: 4; Chủ đầu tư xây dựng: Sở Y tế; Nhà cấp 4. 

- Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ 

Địa chỉ: ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. 

Diện tích đất: 35.535,1 m2  ; Diện tích xây dựng: 6.016 m2 ; Tổng số ngôi 

nhà: 11; Chủ đầu tư xây dựng: Sở Y tế; Nhà cấp 3. 

- Nhà ở Bác sĩ xã Long Mỹ 

Địa chỉ: ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. 

Diện tích đất: 300 m2  ;  Diện tích xây dựng: 53.21 m2 ; Tổng số ngôi 

nhà: 1; Chủ đầu tư xây dựng: Sở Y tế; Nhà cấp 4. 

1.1.1.22. Trung tâm y tế Quân Dân Y Côn Đảo 

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, khu 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. Chi tiết: 

- Trung tâm y tế có trụ sở tại Đường Lê Hồng Phong, Khu 5, huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; diện tích: 12.558m2, giá trị: 475.916.000 đồng 

- Trạm Y tế Bến Đầm có trụ sở tại Đường Bến Đầm, Khu 10, huyện Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; diện tích: 757m2, giá trị: 1.226.664.000 đồng  

- Trạm Y tế Cỏ Ống có trụ sở tại Khu 1, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, diện tích: 1.222m2, giá trị: 2.754.000.000 đồng 

1.1.2.Tài sản nhà : 

1.1.2.1. Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 

Địa chỉ: 74 Ba cu, phường 01, Thành phố Vũng Tàu.Cấp hạng công trình: 

Nhà cấp III, cao 03 tầngDiện tích xây dựng: 237,6m2; Diện tích sử dụng: 742,4 

m2Nguyên giá vốn đầu tư: 1.117.592.000 đồng; Giá trị còn lại: 89.407.360 đồng 

1.1.2.2. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm: Không có phát sinh 

1.1.2.3. Bệnh viện Bà Rịa 

1.1.2.3.1. Cơ sở cũ (hiện đã ngưng hoạt động từ đầu năm 2105): Địa chỉ số 

13, đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

- Cấp hạng công trình: cấp III 

Diện tích sàn khoảng : 20.000 m2 
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Nguyên giá: 22.871.097.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, tám trăm 

bảy mươi mốt triệu, không trăm chín mươi bảy ngàn đồng). 

Giá trị còn lại: 0 đồng. 

1.1.2.3.2. Cơ sở mới:  

Địa chỉ: số 686, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố Bà 

Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Cấp công trình: Cấp đặc biệt 

Diện tích xây dựng: 67.328 m2  

Nguyên giá các khối nhà: 1.126.194.747.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn 

một trăm hai mươi sáu tỷ, một trăm chín mươi tư triệu, bảy trăm bốn mươi bảy 

ngàn đồng) theo Quyết định 3492/QĐ-UBND ngày 6/12/2018 của UBND Tỉnh 

Bà Rịa Vũng tàu về việc “Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Bệnh viện đa 

khoa Bà Rịa Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” là: 1.298.956.596.000 đồng . Tuy nhiên 

sau khi tách các hạng mục đi kèm nguyên giá các khối nhà còn lại: 

1.126.194.747.000 đồng  (Bằng chữ: Một ngàn một trăm hai mươi sáu tỷ, một 

trăm chín mươi tư triệu, bảy trăm bốn mươi bảy ngàn đồng.  

Giá trị còn lại: 1.019.907.452.000 đồng (Một ngàn không trăm mươi chín 

tỷ, chín trăm lẻ bảy triệu bốn trăm năm mươi hai ngàn đồng) 

1.1.2.4. Bệnh viện Vũng Tàu 

1.1.2.4.1. Cơ sở cũ: hiện đang ngưng hoạt động từ ngày 19/03/2022 

- Tổng nguyên giá tài sản là nhà:  22.182.821.507đ trong đó:  

+ Nguyên giá: 20.267.246.852 đồng (Hai mươi tỷ, hai trăm sáu mươi bảy 

triệu, hai trăm bốn mươi sáu ngàn, tám trăm năm mươi hai đồng),  

Giá trị còn lại: 5.574.438.772  (Năm tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu bốn 

trăm ba mươi tám ngàn bảy trăm bảy mươi hai đồng ). 

+ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ: Nguyên giá: 1.915.574.655đ 

(Một tỷ chín trăm mười lăm triệu, năm trăm bảy mươi bốn ngàn, sáu trăm năm 

mươi lăm đồng). 

Giá trị còn lại: 184.558.883 (Một trăm tám mươi bốn triệu năm trăm năm 

mươi tám ngàn tám trăm tám mươi ba đồng ). 

- Hạng mục công trình cấp IV có 2 tầng, gồm 150 phòng bệnh 12 làm 

việc và 02 hội trường và các kho. Theo Thông tư 06/2021/BXD 

Cơ sở cũ : diện tich sàn xây dựng là : 3.540m²  

1.1.2.4.2. Cơ sở mới: diện tích xây dựng là 26.848 m² chưa có quyết định 

và biên bản bàn giao. 

Hạng mục công trình cấp II có 9 tầng, gồm 300 phòng bệnh 14 làm việc 

và 02 hội trường, nhà kho, nhà tang lễ, khu truyền nhiễm, nhà điện. Theo Thông 

tư 06/2021/BXD 
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Cơ sở mới : diện tích xây dựng là : 26.848 m² chưa có quyết định và biên 

bản bàn giao.  

1.1.2.5. Bệnh viện Mắt: 

  Số 1 nhà, 21 phạm ngọc Thạch - P. Phước Hưng –TP Bà Rịa; diện tích là 

2.180m2 nguyên giá 6.147.747.700 đồng theo quyết định 3087/QĐ-UBND ngày 

18/12/2015 và quyết định 3527/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 giá trị còn lại 

3.352.873.884 đồng. 

1.1.2.6. Bệnh viện Phổi - Phạm Hữu Chí  

 Địa chỉ: Ấp Đồng Trung,  xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. Khi tiếp quản có 03 lốc nhà, một trệt và hai lầu đã củ xuống cấp, hiện 

nay đang tháo dỡ để cải tạo thi công sửa chữa lại. Nguyên giá: 5.008.234.000 

đồng, giá trị còn lại: 2.590.591.000 đ. 

1.1.2.7. Bệnh viện Y học Cổ truyền:  

Nhà cấp III có tổng nguyên giá là 127.748.713.860 đồng; giá trị còn lại: 

98.865.474.906 đồng. 

Nhà xe nhân viên có tổng nguyên giá là 121.625.461 đồng; giá trị còn lại: 

105.400.625 đồng. 

1.1.2.8.  Bệnh viện Tâm Thần 

Địa chỉ: Ấp Bình Mỹ, Xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu. 

Công trình nhà của Bệnh viện Tâm thần (Khối hành chính, khối khám, 

khoa nhiễm khuẩn, khoa dinh dưỡng, khối điều trị cấp tính nam, khối điều trị 

Nội trú). 

Diện tích sàn: 15.908m2. Nguyên giá: 122.889.320.254 đồng, giá trị còn 

lại: 49.180.306.375 đồng. 

1.1.2.9. Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

  Tài sản là nhà cấp II (cơ sở 1): tại 19 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phước 

Hưng TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT, Tổng diện tích nhà là 3.869,8 m2, tổng nguyên 

giá là 12.577.395.000 đồng, giá trị còn lại là 8.780.639.000 đồng 

Trong năm 2022 trung tâm y tế dự phòng bà Rịa sửa chữa theo quyết định số 

351/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án 

hoàn thành Dự án ; sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị trực thuộc sở Y tế năm 

2020; 

   Tài sản là nhà cấp III (cơ sở 2) (Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản 

cũ): tại Khu gò cát 8, xã Hòa Long TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT,Tổng diện tích nhà là 

4.376 m2, tổng nguyên giá là 28.854.195.000 đồng, giá trị còn lại là 

18.466.685.000 đồng, tại khu gò cát 8, xã Hòa Long, Tp Bà Rịa 

   Tài sản là nhà cấp III cơ sở 3 (Trung tâm truyền thông GDSK  cũ): tại 31 

Lê Lợi, P.4, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT,: Tổng diện tích nhà là 1.081,4 m2, tổng 

nguyên giá là 624.830.000 đồng, giá trị còn lại là 101.156.000 đồng 
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 - Tài sản là nhà cấp III cơ sở 4 (Trung tâm Phòng chống HIV/DIDS cũ): 

tại Ấp bắc, xã Hòa long , TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT. Tổng diện tích nhà là 2.995 

m2, tổng nguyên giá là 38.327.381.000 đồng, giá trị còn lại là 101.156.000 đồng 

1.1.2.10. Trung tâm Kiểm nghiệp Dược phẩm, mỹ phẩm 

Địa chỉ: Số 170 Ba Cu, phường 3, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Trung tâm được UBND tỉnh BR – VT tạm giao trụ sở cũ của Sở Y tế cho Trung 

tâm theo văn bản số 5724/UBND-VP ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh BR – VT 

, và biên bản bàn giao tài sản của Sở Y tế tháng 9/2013 tại địa chỉ số 170 Ba Cu, 

phường 3, Tp.Vũng Tàu. Diện tích xây dựng là: 652.1m2, diện tích sàn sử dụng 

là: 1173m2, không có giá trị tài sản (nguyên giá) 

1.1.2.11. Trung tâm Giám định Y khoa  

Tài sản nhà, đất: 01 cái 

- Địa chỉ số: 25B Lê Lợi, phường 4, TP Vũng Tàu 

- Hạng mục công trình cấp IV có 2 tầng, gồm 23 phòng làm việc và 01 

hội trường. 

- Diện tích sàn xây dựng: 705m2 

- Giá trị nguyên giá: 1.712.940.990 đồng. 

- Giá trị còn lại: 1.255.939.665 đồng. 

1.1.2.12. Trung tâm Pháp Y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Tài sản nhà, đất: Không. 

1.1.2.13. Trường Trung cấp Y tế 

  Địa chỉ: 1165, Võ Văn Kiệt, Xã Hoà Long, TP Bà Rịa Cấp hạng công 

trình: cấp III, Diện tích sàn: 23.448,84 m2 Nguyên giá: 5.142.858.872 đồng , giá 

trị còn lại : 44.564.939.754 đồng. 

1.1.2.14. Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu: có 18 nhà (Trung tâm và 17 

Trạm phường/xã) có nguyên giá là: 66.903.001.475 đồng, giá trị còn 

lại:47.200.324.256 đồng (đính kèm bảng tổng hợp giá trị nhà của Trung tâm Y 

tế TP Vũng Tàu và 17 Trạm Y tế Phường / Xã). 

1.1.2.15. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc: có 14 nhà (01 Trung tâm 

và 13 Trạm y tế xã) có nguyên giá là: 82.725.376.139đồng, giá trị còn lại: 

22.565.412.335đồng (đính kèm bảng tổng hợp giá trị nhà của Trung tâm Y tế 

huyện Xuyên Mộc và 13 Trạm y tế xã). 

1.1.2.16. Trung tâm Y tế TP Bà Rịa: 

1.1.2.16.1. Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình  

- Địa chỉ: 446 Phạm Văn Đồng - Phường Phước Trung TP Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu. Hiện trạng sử dụng:Làm trụ sở làm việc: 699 m2; Cấp công trình 

hạng III; Giá trị theo sổ kế toán: Nguyên giá:  2.360.929.839 đồng. Giá trị còn 

lại: 1.038.809.389 đồng 
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1.1.2.16.2.Trung Tâm Y Tế TP Bà Rịa 

- Địa chỉ: số 57 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh BR-VT 

- Hiện trạng sử dụng:Làm trụ sở làm việc: 2,220 m2 

- Giá trị theo sổ kế toán:  

Nguyên giá:  7.308.936.000  đồng.  

Giá trị còn lại: 4.093.861.440 đồng 

1.1.2.16. 3. TYT Long Toàn 

- Địa chỉ: KP3 Phường Long Toàn , TP Bà Rịa Tỉnh BRVT 

- Hiện trạng sử dụng:Làm trụ sở làm việc: 410 m2; Cấp công trình hạng 

IV;  

1.1.2.16.4.TYT Phước Trung 

- Địa chỉ: KP4 Phường Phước Trung , TP Bà Rịa Tỉnh BRVT 

- Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc: 560 m2; Cấp công trình hạng 

IV 

1.1.2.16.5. TYT Long Hương 

- Địa chỉ:  KP Hương Giang  Phường Long Hương , TP Bà Rịa Tỉnh 

BRVT; Hiện trạng sử dụng:Làm trụ sở làm việc: 320 m2; Cấp công trình hạng 

III 

1.1.2.16.6.  TYT Phước Hiệp  

- Địa chỉ: KP5 Phường Phước Hiệp , TP Bà Rịa Tỉnh BRV;  Hiện trạng sử 

dụng: Làm trụ sở làm việc: 510 m2; Cấp công trình hạng IV 

1.1.2.16.7. TYT Tân Hưng 

- Địa chỉ: Ấp Phước tân 2, Xã tân Hưng , TP Bà Rịa Tỉnh BRVT;  Hiện 

trạng sử dụng:Làm trụ sở làm việc: 510 m2; Cấp công trình hạng IV 

1.1.2.16.8. TYT Kim Dinh 

- Địa chỉ: Ấp Kim Hải, Phường Kim Dinh , TP Bà Rịa Tỉnh BRVT; Hiện 

trạng sử dụng:Làm trụ sở làm việc: 560 m2; Cấp công trình hạng IV 

1.1.2.16.9. TYT Hòa Long 

-Địa chỉ: Ấp Bắc, Xã Hòa Long, TP Bà Rịa Tỉnh BRVT; Hiện trạng sử 

dụng: Làm trụ sở làm việc: 560 m2; Cấp công trình hạng IV 

1.1.2.16.10. TYT Long Phước 

- Địa chỉ: Ấp Nam, Xã Long Phước, TP Bà Rịa Tỉnh BRVT; Hiện trạng 

sử dụng: Làm trụ sở làm việc: 560 m2; Cấp công trình hạng IV 

1.1.2.16.11.TYT Long Tâm 
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- Địa chỉ: KP 5, Phường Long Tâm, TP Bà Rịa Tỉnh BRVT; Hiện trạng sử 

dụng: Làm trụ sở làm việc: 720 m2; Cấp công trình hạng III 

1.1.2.16.12. TYT Phước Hưng 

-Địa chỉ: KP 4, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa Tỉnh BRVT; Hiện trạng 

sử dụng: Làm trụ sở làm việc: 720 m2; Cấp công trình hạng III 

1.1.2.16.13. TYT Phước Nguyên 

- Địa chỉ: KP 4, Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa Tỉnh BRVT;-Hiện 

trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc: 720 m2; Cấp công trình hạng III 

1.1.2.17. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc: 

 có 14 nhà (01 Trung tâm và 13 Trạm y tế xã) có nguyên giá là: 

82.725.376.139 đồng, giá trị còn lại: 22.565.412.335đồng (đính kèm bảng tổng 

hợp giá trị nhà của Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc và 13 Trạm y tế xã). 

1.1.2.17. Trung tâm Y tế huyện Long Điền 

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

1.1.2.17.1. Trung tâm y tế Long Điền 

Diện tích nhà: 8.559 m2, cấp hạng công trình : 3  

Nguyên giá: 180.134.334.000đ, giá trị còn lại : 129.696.728.480đ 

     1.1.2.17.2. Phòng khám khu vực –Trạm y tế thị trấn Long Hải,  

 Diện tích nhà: 650 m2, cấp hạng công trình : 4 

 Nguyên giá: 956.601.000 đ, giá trị còn lại : 0đ 

1.1.2.17.3. Trạm y tế  thị trấn Long Điền 

Diện tích nhà:  880 m2,  cấp hạng công trình :4  

1.1.2.17.4. Trạm y tế  xã Phước Hưng  

Diện tích nhà: 250 m2, cấp hạng công trình : 4 

1.1.2.17.5. Trạm y tế  xã Phước Tỉnh 

Diện tích nhà: 290 m2, cấp hạng công trình : 4 

Nguyên giá: 107.007.381 đ, giá trị còn lại : 0 

1.1.2.17.6.  Trạm y tế  xã An Ngãi. 

Diện tích nhà: 900  m2,  cấp hạng công trình: 3  

1.1.2.17.7.  Trạm y tế  xã An Nhứt. 

Diện tích nhà: 250  m2,  cấp hạng công trình :4  

1.1.2.17.8.  Trạm y tế  xã Tam Phước 

            Diện tích nhà: 250  m2, cấp hạng công trình: 4 
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1.1.2.17.9. Khoa điều trị Methadone,  

Diện tích nhà: 1189 m2, cấp hạng công trình : 3 

Nguyên giá: 4.743.324.864 đ , giá trị còn lại : 4.363.858.874 đ 

1.1.2.18. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức 

Địa chỉ: Số 335 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Ngãi giao, huyện Châu Đức. 

Trung tâm y tế huyện có 4 nhà (chưa có giấy chủ quyền) 

1.1.2.19. Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ 

- Cơ sở mới (khu khám bệnh) gồm: 11 ngôi nhà. Tọa lạc tại số: 106 đường 

Trường Chinh, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu, được  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thành tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu bàn giao tài sản công trình xây dựng ngày 19/5/2015, với tổng 

mức đầu tư của dự án là: 38.148.273.623 đồng (Ba mươi tám tỷ, một trăm bốn 

mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi ba ngàn, sáu trăm hai mươi ba đồng chẵn./.). 

Giá trị còn lại của cơ sở mới (khu khám bệnh) là: 24.414.895.118 đồng (Hai 

mươi bốn tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, tám trăm chín mươi lăm ngàn, một trăm 

mười tám đồng chẵn./.). 

Bao gồm: 10 Trạm Y tế xã, phường  gồm 29 ngôi nhà với tổng diện tích là: 

17.154,4 m2  . Chi tiết như sau: 

1.1.2.19.1. Trạm Y tế phường Tân Phước 

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.483.9m2. 

Hiện trạng sử dụng:  Làm trụ sở làm việc: 414 m2 

Sử dụng khác: 1.069.9m2 

1.1.2.19.2. Trạm Y tế phường Phú Mỹ 

Địa chỉ: 52A , Huỳnh Tịnh Của, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.264,3m2. 

Hiện trạng sử dụng:  Làm trụ sở làm việc: 482 m2 

Sử dụng khác: 782,3m2 

1.1.2.19.3. Trạm Y tế xã Tân Hòa 

Địa chỉ: Tổ 12, thôn Phước Tấn, xã Tân Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.398,6m2. 

Hiện trạng sử dụng:  Làm trụ sở làm việc: 719 m2 

Sử dụng khác: 679,6m2 
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1.1.2.19.4. Trạm Y tế phường Phước Hòa 

Địa chỉ: Tổ 1,  Tân Lộc, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.764,9m2 

Hiện trạng sử dụng:  Làm trụ sở làm việc: 668,8 m2 

Sử dụng khác: 1.096,1m2 

1.1.2.19.5. Trạm Y tế phường Mỹ Xuân 

Địa chỉ: Tổ 2 khu phố Thị Vải , phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 814,4m2 

Hiện trạng sử dụng:  Làm trụ sở làm việc: 419,13 m2 

Sử dụng khác: 395,27m2 

1.1.2.19.6. Trạm Y tế phường Hắc Dịch 

Địa chỉ: Tổ 2, khu phố Trảng Lớn, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.981,3m2 

Hiện trạng sử dụng:  Làm trụ sở làm việc: 450 m2 

Sử dụng khác: 1.531,3 m2 

1.1.2.19.7. Trạm Y tế xã Tóc Tiên 

Địa chỉ: Tổ 3, ấp 2, xã Tóc Tiên, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.423,7m2 

Hiện trạng sử dụng:  Làm trụ sở làm việc: 633.5 m2 

Sử dụng khác: 790.2 m2 

1.1.2.19.8. Trạm Y tế xã Châu Pha 

Địa chỉ: Tổ 7, thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 2.037,8m2 

Hiện trạng sử dụng:  Làm trụ sở làm việc: 530.6 m2 

Sử dụng khác: 1.507,2 m2 

1.1.2.19.9. Trạm Y tế xã Sông Xoài 

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 1.869,7m2 
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Hiện trạng sử dụng:  Làm trụ sở làm việc: 945.7 m2 

Sử dụng khác: 924 m2 

1.1.2.19.10. Trạm Y tế xã Tân Hải 

Địa chỉ: Tổ 1, thôn Phước Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Diện tích khuôn viên đất: 3.115,8m2 

Hiện trạng sử dụng:  Làm trụ sở làm việc: 600 m2 

Sử dụng khác: 2.515,8m2 

1.1.2.20. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ 

Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ có 9 nhà (Trung tâm và 8 Trạm) có nguyên 

giá là: 66.903.001.475 đồng, giá trị còn lại:47.200.324.256 đồng (đính kèm bảng 

tổng hợp giá trị nhà của Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ và 8 Trạm Y tế). 

1.1.2.21. Trung tâm y tế Quân Dân Y Côn Đảo 

* Trụ sở TTYT : Đường Lê Hồng Phong, Khu 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. Nhà cấp III, diện tích sàn: 3.470m2, nguyên giá: 8.144.800.000 

đồng, giá trị còn lại: 1.954.752.000 đồng. 

* Trụ sở Trạm Y tế Bến Đầm: Đường Bến Đầm, Khu 10, huyện Côn Đảo, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhà cấp IV, diện tích sàn: 217.8m2, nguyên giá: 

3.959.831.917 đồng, giá trị còn lại: 1.616.403.387 đồng. 

* Trụ sở Trạm Y tế Cỏ Ống: Khu 1, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. Nhà cấp IV, diện tích sàn: 365m2, nguyên giá: 1.819.331.000, giá trị còn 

lại: 49.555.913 đồng. 

* Phòng XN RT – PCR thuộc trụ sở TTYT: Đường Lê Hồng Phong, Khu 

5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhà tạm, diện tích sàn: 90m2, 

nguyên giá: 1.009.722.978 đồng, giá trị còn lại: 942.374.455 đồng. 

1.1.3.Tài sản xe ô tô : 

1.1.3.1. Sở Y tế: có 01 xe ô tô TOYOTA FOTUNER, nguyên giá là: 

1.069.273.000 đồng, giá trị còn lại là: 712.670.455 đồng. 

1.1.3.2. Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình :Tài sản xe ô tô: Không. 

1.1.3.3. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm : Số lượng: 01Xe ô tô 5 chỗ 

Toyota Altis, biển kiểm soát 72A- 00054; Nguyên giá: 717 tr đồng;  giá trị còn 

lại: 97,375 tr đồng. 

 1.1.3.4. Bệnh viện Bà Rịa: Tính đến 31/12/2022, Bệnh viện còn tất cả 11 

xe cứu thương và xe công tác. Nguyên giá: 15.950.522.000 đồng (Bằng chữ: 

Mười lăm tỷ, chín trăm năm mươi triệu, năm trăm hai mươi hai ngàn đồng).Giá 

trị còn lại: 5.093.819.000 đồng (Năm tỷ, không trăm chín mươi ba triệu tám trăm 

mười chín ngàn đồng).  

Tuy nhiên:  
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                + Xe Toyota 72A-00228 Bệnh viện đang tăng cường cho Trung tâm y 

tế Xuyên Mộc.  

        + Xe ô tô cứu thương hiệu Huyndai Grand Starex biển kiểm soát : 72A-

00367 do Công ty Quang Dũng tài trợ chưa xác nhận được quyền sở hữu tài sản 

tại đơn vị nên đã ngưng sử dụng. 

1.1.3.5. Bệnh viện Vũng Tàu: 

Tính đến 31/12/2022, Bệnh viện có tất cả 11 xe ô tô: 

 Bao gồm 8 xe cứu thương (trong đó 2 xe đang hư hỏng, 01 xe bệnh viện 

Phổi Phạm Hữu Chí mượn). 

Năm 2022 đơn vị  tiếp nhận tài trợ 2 xe ô tô đã ghi tăng tăng giá trị. 

Xe :72A-007.00 Bệnh ViệnVũng tàu đã chuyển đổi chủ quyền xe 

Xe :72B-036.17 do bà Nguyễn Thị Thu đang đứng tên và chưa chuyển đổi 

chủ quyền xe. 

+ Nguyên giá: 12.611.381.000 (Mười hai tỷ sáu trăm mười một triệu ba trăm 

tám mươi mốt ngàn đồng chẵn). 

Giá trị còn lại :  4.982.950.383  (Bốn tỷ chín trăm tám mươi hai triệu chín 

trăm năm mươi ngàn ba trăm tám mươi ba đồng ). 

1.1.3.6. Bệnh viện Phổi- Phạm Hữu Chí : Không có. 

1.1.3.7. Bệnh viện Mắt: được giao 01xe biển số :72C-1006 nguyên giá 

620.000.000 đồng, theo quyết định 3527/QĐ-SYT ngày 10/12/2009 , giá trị còn 

lại 20.522.000 đồng. 

1.1.3.8. Bệnh viện Y học Cổ truyền: được giao 01 xe cứu thương biển 

kiểm soát 72A-002.05; nguyên giá: 1.520.510.000 đồng; giá trị còn lại: 

912.001.898 đồng. 

1.1.3.9.  Bệnh viện Tâm Thần:Số lượng 03, nguyên giá: 2.068.143.400 

đồng, giá trị còn lại: 0 đồng. 

1.1.3.10. Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

 - Tài sản là xe ô tô: Tổng số lượng là 07 chiếc, tổng nguyên giá là 

7.549.688.354 đồng, giá trị còn lại là 3.366.404.756 đồng.Trong đó: 03 xe 

chuyên dùng, có e hư hỏng không sử dụng biển kiểm soát: 72C-0730, hiệu Ford 

transit. 

1.1.3.11. Trung tâm Kiểm nghiệp Dược phẩm, mỹ phẩm 

 Đơn vị đã nhận 01 xe ô tô biển số 72C-0754 hiệu Nissan, loại xe cứu 

thương 7 chỗ ngồi, được điều chuyển từ Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, có 

nguyên giá là 370.000.000 đồng, giá trị còn lại là: 0 đồng. 

1.1.3.12. Trung tâm Giám định Y khoa :Tài sản xe ô tô:  Không có. 

1.1.3.13. Trung Tâm Pháp Y: Không có. 
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1.1.3.14. Trường Trung Cấp Y tế: Không có. 

1.1.3.15. Trung Tâm Y tế TP Vũng Tàu có 01 xe ô tô cứu thương 

TOYOTA HIACE, nguyên giá là: 1.315.436.180 đồng, giá trị còn lại là: 

481.975.818 đồng. 

1.1.3.16. Trung Tâm Y tế TP Bà Rịa: Số lượng: 01, nguyên giá: 

1.300.000.000đồng và tổng giá trị còn lại: 578.646.116 đồng. 

1.1.3.17. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc có 01 xe ô tô cứu thương 

gồm: Xe cứu thương TOYOTA, nguyên giá là: 919.500.000 đồng, giá trị còn lại 

là: 30.435.450 đồng. 

1.1.3.18. Trung tâm Y tế huyện Long Điền 

Trung tâm y tế Long Điền có 2 xe ô tô cứu thương: 

 - Xe cứu thương biển số 72A-00150 cấp năm 2014, số lượng: 1 chiếc, 

nguyên giá : 1.315.436180 đồng, giá trị còn lại : 613.519.436 đồng. 

 - Xe cứu thương biển số 72A-00243 cấp năm 2015, số lượng: 1 chiếc, 

nguyên giá : 1.422.082.500 đồng , giá trị còn lại :758.112.179 đồng. 

1.1.3.19. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức có 3 xe ô tô: 

 + Xe thứ nhất biển số: 72C-0944 cấp năm 2006, nguyên giá. 

603.840.000 đồng, giá trị còn lại: 120.647.232 đồng 

     + Xe thứ hai biển số. 72C- 0746 cấp năm 2017, nguyên giá: 370.000.000 

đồng, giá trị còn lại: o đồng 

     + Xe thứ ba biển số: 72 A -00424   cấp năm 2021 nguyên giá: 1.076.220, 

giá trị còn lại :932.652.252 đồng. 

1.1.3.20. Trung tâm Y tế Thị Xã Phú Mỹ: 

  + Tài sản xe ô tô: 

- Tính đến 31/12/2022 Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ có 4 xe ô tô cứu 

thương.  Trong đó:  

- 01 xe Toyota 72A-000.97. Nguyên giá: 1.315.436.180 đồng, giá trị còn 

lại: 621.407.490 đồng. Hiện đang được sử dụng tại đơn vị để vận chuyển bệnh 

nhân chuyển viện theo tuyến, theo quy định. 

- 01 xe Nissan 72DA-000.01).Nguyên giá: 952.711.875đồng, giá trị còn 

lại: 201.128.063 đồng. Hiện đang được sử dụng tại đơn vị để vận chuyển bệnh 

nhân chuyển viện theo tuyến, theo quy định. 

- 01 xe hiệu Nissan biển số 72C-0740. Nguyên giá: 350.000.000 đồng, giá 

trị còn lại: 0 đồng. Hiện đang được sử dụng tại đơn vị để vận chuyển bệnh nhân 

chuyển viện theo tuyến, theo quy định. 

- 01 xe Toyota 72C-0191. Nguyên giá: 347.853.000 đồng, giá trị còn lại: 0 

đồng.Hiện đang chờ được thanh lý do tài sản này đã hết hạn sử dụng và hư hỏng. 

1.1.3.21. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ 
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Trung Tâm Y tế huyện Đất Đỏ có 02 xe ô tô cứu thương: Xe cứu thương 

hiệu Toyota biển kiểm soát 72A001.27, nguyên giá là: 979.619.048 đồng, giá trị 

còn lại là: 914.278.457 đồng; Xe cứu thương hiệu Huyndai biển kiểm soát 

72A004.25, nguyên giá là: 1.315.436.180 đồng, giá trị còn lại là: 613.519.434 

đồng. 

1.1.3.22. Trung tâm y tế Quân Dân Y Côn Đảo 

Số lượng 03 chiếc: nguyên giá: 2.635.636.180, giá trị còn lại: 877.390.357 

đồng. 

1.1.4. Máy móc, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định: 

1.1.4. 1. Sở Y tế : Số lượng 482 tài sản, nguyên giá 4.949.413.881  đồng, 

giá trị còn lại: 676.312.521 đồng. 

1.1.4.2. Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình: Số lượng 51 tài sản, 

nguyên giá 607.657.021  đồng, giá trị còn lại: 156.000.000 đồng. 

1.1.4.3. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm: Số Lượng: 84 trang thiết bị, 

nguyên giá: 1.547.487.000 đồng;Giá trị còn lại: 247.900.000 đồng 

1.1.4.4. Bệnh viện Bà Rịa: có 4341 tài sản máy móc thiết bị đang hoạt 

động phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và phục vụ công tác chung của đơn 

vị. Nguyên giá là: 816.675.990.795 đồng (Tám trăm mười sáu tỷ, sáu trăm bảy 

mươi lăm triệu chín trăm chín mươi ngàn bảy trăm chín mươi lăm đồng). Giá trị 

còn lại: 157.867.749.190 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ, tám trăm sáu mươi 

bảy triệu bảy trăm bốn mươi chín ngàn một trăm chín mươi đồng). 

1.1.4. 5. Bệnh viện Vũng Tàu có 978 đơn vị tài sản đang hoạt động phục 

vụ cho công tác khám chữa bệnh. 

 Bệnh viện Lê lợi tại cơ sở cũ có 482 đơn vị tài sản trong đó có 255 tài sản 

đang hư hỏng và chờ thanh lý , 227 tài sản điều chuyển lên cơ sở mới đang hoạt 

động phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. 

+ Nguyên giá:  234.083.812.183 (Hai trăm ba mươi bốn tỷ không trăm tám 

mươi ba triệu tám trăm mười hai ngàn một trăm tám mươi ba đồng chẵn). 

Giá trị còn lại :  35.371.594.550 (Ba mươi lăm tỷ ba trăm bảy mươi mốt 

triệu năm trăm chín mươi bốn ngàn năm trăm năm mươi đồng). 

Từ 19/3/2022 Bệnh viện Lê lợi chuyển lên cơ sờ mới thành tên Bệnh 

ViệnVũng Tàu có sử dụng 496 đơn vị tài sản đang hoạt động phục vụ cho công 

tác khám chữa bệnh và công tác chung tại bệnh viện chưa có quyết định và biên 

bản bàn giao. Lý do chưa bàn giao biên bản nghiêm thu cơ sở vật chất. Bệnh 

viện Vũng Tàu đề nghị các cấp lãnh đạo sớm có quyết định bàn giao cho đơn vị.  

1.1.4.6. Bệnh viện Phổi- Phạm Hữu Chí : 

Số lượng tài sản chuyên dùng: 134 danh mục, Nguyên giá: 10.989.534.808 

đ, giá trị còn lại: 4.526.207.188 đ. 
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 1.1.4.7. Bệnh viện Mắt: 189 tài sản tổng nguyên giá là 41.810.687.573 

đồng , giá trị còn lại 17.189.239.328 đồng. 

1.1.4.8. Bệnh viện Y học Cổ truyền: hiện có 472 tài sản là máy móc, thiết 

bị đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. Tổng nguyên giá: 34.205.512.948 đồng; giá 

trị còn lại: 14.571.401.876 đồng. 

1.1.4.9. Bệnh viện Tâm Thần: Số lượng 254 cái, nguyên giá: 

145.620.910.042 đồng, giá trị còn lại: 78.390.887.323đồng. 

1.1.4.10. Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Số lượng 678 tài sản, tổng 

nguyên giá là 58.926.839.381 đồng, giá trị còn lại là 28.783.407.208 đồng. 

Trong đó không kinh doanh: 292 tài sản, sử dụng khác 386 tài sản. 

1.1.4.11. Trung tâm Kiểm nghiệp Dược phẩm, mỹ phẩm:  Có 97 tài sản, 

tổng giá trị (nguyên giá) là: 9.581.387.522 đồng , giá trị còn lại là: 

3.676.449.925 đồng. 

1.1.4.12. Trung tâm Giám định Y khoa: Máy móc, thiết bị có nguyên giá 

từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản: Có 02 tài sản (Máy siêu âm và máy 

chụp X quang), Nguyên giá: 3.570.000.000 đồng, giá trị còn lại: 0 đồng 

+ Máy móc, thiết bị có nguyên giá dưới 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị 

tài sản: Có 95 tài sản dùng làm hoạt động hành chính và phục vụ công tác 

chuyên môn của đơn vị, tài sản không kinh doanh, tổng nguyên giá: 

2.217.471.156 đồng, giá trị còn lại: 9.118.834.636 đồng 

1.1.4.13. Trung Tâm Pháp Y: Tổng các loại tài sản: 36 tài sản. Tổng 

nguyên giá: 985.300.722 đồng. Giá trị còn lại : 151.601.604 đồng 

1.1.4.14. Trường Trung Cấp Y tế : có 954 tài sản, tổng giá trị (nguyên giá) 

là: 21.242.178.867 đồng, giá trị còn lại: 253.696.342 đồng 

1.1.4.15. Trung Tâm Y tế TP Vũng Tàu: Số lượng 682 tài sản, nguyên giá 

29.551.083.722  đồng, giá trị còn lại: 7.721.830.771 đồng. 

1.1.4.16. Trung Tâm Y tế TP Bà Rịa: Số lượng: 665 tài sản, nguyên giá: 

16.035.217.175 đồng, giá trị còn lại: 5.976.131.759 đồng 

1.1.4.17. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc: Số lượng 282 tài sản, nguyên 

giá 82.592.391.750 đồng, giá trị còn lại 29.120.177.538 đồng. 

1.1.4.18. Trung tâm Y tế huyện Long Điền 

Số lượng: 477 tài sản, nguyên giá: 42.279.029.669 đồng, giá trị còn lại: 

8.756.883.264 đồng . 

1.1.4.19. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức Số lượng 524 tài sản với 

nguyên giá : 47.014.984.100 đồng với giá trị còn lại:29.579.007.033 đồng. 

        1.1.4.20. Trung tâm Y tế Thị Xã Phú Mỹ: 

Tính đến thời điểm 31/12/2022 Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ có 560 đơn 

vị tài sản đang hoạt động phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và công tác 

chung của đơn vị. Nguyên giá: 52.876.127.109 đồng (Năm mươi hai tỷ, tám trăm 
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bảy mươi sáu triệu, một trăm hai bảy ngàn, một trăm lẻ chín đồng chẵn./.). Giá trị 

còn lại của các tài sản này sau khi khấu trừ hao mòn tính đến thời điểm 

31/12/2022 là: 15.791.428.866 đồng (Mười lăm tỷ, bảy trăm chín mốt triệu, bốn 

trăm hai mươi tám ngàn, tám trăm sáu mươi sáu đồng chẵn./.) 

1.1.4.21. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ 

Số lượng 770 tài sản, nguyên giá 40.970.697.136 đồng, giá trị còn lại: 

21.983.835.610 đồng. 

1.1.4.22. Trung tâm y tế Quân Dân Y Côn Đảo 

Số lượng 332 nguyên giá: 61.418.997.546 đồng, giá trị còn lại: 

27.414.637.523 đồng. 

1.2. Tình hình mua sắm, trang bị, thanh lý, điều chuyển tài sản công 

năm 2022. 

1.2.1. Tên tài sản mua sắm, trang bị, thanh lý, điều chuyển; số văn bản 

chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;  

1.2.1.1. Mua sắm trang bị, tiếp nhận: 

1.2.1.1. 1. Sở Y tế: mua sắm trang thiết bị là: 07 tài sản với  nguyên giá : 

95.000.000 đồng. Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTCNTT&TT ngày 02/12/2022 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị tin học” 

thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị tin học năm 2022 của tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu”; Chi tiết như sau: 

+ 05 Máy tính xách tay có nguyên giá: 75.000.000 đồng ( hóa đơn số 

1K22TYY 00001249  ngày 20/12/2022). 

+ 02 Máy in A3 có nguyên giá : 20.000.000 đồng ( hóa đơn số 1K22TYY 

00001249  ngày 20/12/2022). 

1.2.1.1.2. Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình: 

  Mua sắm trang thiết bị là 11 tài sản với nguyên giá : 156.000.000 đồng, từ 

nguồn ngân sách cấp theo quyết định mua sắm tập trung của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chi tiết như sau: 

- 08 Máy tính xách tay Asus PCEA-EK0110W có nguyên giá: 

120.000.000 đồng  

- 02 Máy in cấu hình 4: Canon LBP 225DW, có nguyên giá : 14.000.000 

đồng 

- 01 Máy chiếu và màn chiếu: Panasonic, có nguyên giá : 22.000.000 

đồng 

1.2.1.1.3. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm: không thực hiện mua sắm 

mới tài sản công. 
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1.2.1.1.4.  Bệnh viện Bà Rịa: đầu tư xây dựng mua sắm từ quỹ phát triển 

hoạt động sự nghiệp là 14 tài sản với nguyên giá: 445.190.000 đồng (Bốn trăm 

bốn mươi lăm triệu một trăm chín mươi ngàn đồng)  

1.2.1.1.5. Bệnh viện Vũng Tàu: không thực hiện mua sắm mới tài sản 

công. 

Đơn vị tiếp nhận 496 đơn vị tài sản đang hoạt động phục vụ cho công tác 

khám chữa bệnh và công tác chung tại bệnh viện chưa có quyết định và biên bản 

bàn giao.lên chưa ghi tăng giá trị sổ sách kế toán. Lý do chưa bàn giao biên bản 

nghiêm thu cơ sở vật chất. Bệnh viện Vũng Tàu đề nghị các cấp lãnh đạo sớm 

có quyết định bàn giao cho đơn vị . 

1.2.1.1.6. Bệnh viện Phổi- Phạm Hữu Chí : 

+ Tài sản tiếp nhận từ Bệnh viện phổi Trung ương trang bị, tổng giá trị tài 

sản tiếp nhận là: 2.827.108.284 đồng. 

 Tiếp nhận Máy XQ kỷ thuật số cố định UDI1501-30V theo QĐ số 

1137/QĐ-BVPTW ngày 26/10/2021 : 2.280.000.000đ 

. Bộ hiệu chuẩn GeneXpert theo thông báo số 84 ngày 15/5/2022: 

10.406.700 đ 

. Bộ lưu điện Prolink GeneXpert theo thông báo số 84 ngày 15/5/2022: 

17.424.000 đ 

. Máy xét nghiệm GeneXpert theo thông báo số 84 ngày 15/5/2022: 

393.142.000 đ 

. Module cho máy GeneXpert theo thông báo số 84 ngày 15/5/2022; 

47.817.792 đ 

. Module cho máy GeneXpert theo thông báo số 84 ngày 15/5/2022; 

47.817.792 đ 

. Thiết bị đo thân nhiệt từ xa tích hợp camera thông báo số 84 ngày 

15/5/2022:  30.500.000đ 

1.2.1.1.7. Bệnh viện Mắt: 

+ Tiếp nhận: 1 tài sản đất khuôn viên, địa chỉ Trung Tâm chẩn đoán y 

khoa ( Bệnh viện Bà rịa,cơ sở cũ) ,tổng diện tích 6.000m2 . 

    + Mua sắm: 1 tài sản cố định khác nguyên giá 9.200.000 đồng được mua 

từ quỹ phát triển sự nghiệp. 

1.2.1.1.8. Bệnh viện Y học Cổ truyền: 

Tài sản mua sắm, trang bị 

Ngày 30/11/2022 Bệnh viện có mua sắm 01 (một) tủ trung tâm báo cháy 

nguyên giá là 26.500.000 đồng theo Hợp đồng số 12/HĐKT/2022 ngày 

30/11/2022. 

Tài sản tiếp nhận 
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Bệnh viện có tiếp nhận 08 (tám) tài sản tổng nguyên giá 801.606.989 

đồng, giá trị còn lại: 655.214.749 đồng đã tính hao mòn năm 2022 theo Công 

văn số 5730/SYT-KHTC ngày 26/12/2022 về việc lập phương án xử lý đối với 

tài sản, công cụ dụng cụ tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 do Sở Y tế quản 

lý. Cụ thể như sau: 

- Bảng hướng dẫn, bảng nội quy có nguyên giá: 15.000.000 đồng, giá trị 

còn lại: 12.000.000 đồng 

- Chốt bảo vệ có nguyên giá: 32.847.953 đồng, giá trị còn lại: 26.278.363 

đồng 

- Lắp dựng khung hàng rào có nguyên giá: 137.729.592 đồng, giá trị còn 

lại: 110.183.674 đồng 

- Lắp dựng khung sắt có nguyên giá: 385.145.133 đồng, giá trị còn lại: 

308.116.107 đồng 

- Lắp dựng vách ngăn bằng khung sắt có nguyên giá: 33.041.176 đồng, 

giá trị còn lại: 26.432.940 đồng 

- Lắp dựng vách ngăn bằng khung thép có nguyên giá: 17.928.660 đồng, 

giá trị còn lại: 14.342.928 đồng 

- Nhà chứa rác di động có nguyên giá: 58.289.014 đồng, giá trị còn lại: 

52.460.112 đồng. 

- Nhà xe nhân viên có nguyên giá: 121.625.461 đồng, giá trị còn lại: 

105.400.625 đồng. 

1.2.1.1.9. Bệnh viện Tâm Thần: Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-

TTCNTT&TT ngày 02/12/2022 của Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền 

thông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị tin 

học” thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị tin học năm 2022 của 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 

Trong năm 2022, đơn vị có mua 03 loại tài sản, cụ thể như sau: 

- 05 tài sản, Máy vi tính để bàn: Fpt Elead Ed8100VH1, có nguyên giá: 

15.000.000đồng/bộ, (có nguyên giá 5 bộ là: 75.000.000đồng). 

- 01 tài sản, Máy photocopy: Photocopy Canon IR2635i, có nguyên giá: 

65.000.000đồng/bộ. 

- Tình hình tiếp nhận tài sản: Không có 

1.2.1.1.10.Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp nhận  : 

  + Hệ thống máy tách chiết DNA, RNA từ vi khuẩn, vi rút để chuẩn bị 

mẫu xét nghiệm, số lượng 01 bộ, nhà sản xuất Swetzerland, model: QIA 

symphony SP, Serial number 37308, nguyên giá 1.822.905.500 đồng 
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  + Hệ thống máy tự động pha trộn hỗn hợp phản ứng PCR, nhà sản xuất 

Swetzerland, model QIA symphony, Serial Number 9196, nguyên giá 

1.336.391.000đ; 

  + Hệ thống máy đo tải lượng vi khuẩn, vi rút bằng phương pháp Real-

time PCR, Model Rotor Gene Q 5plex HRM, serial Number R1121339, nguyên 

giá 693.609.900 đồng 

  Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận ba hệ thống máy xét nghiệm 

trên theo biên bản bàn giao số 15/PCR/QTC ngày 23/03/2022; 

 + Tủ âm sâu bảo quản vắc xin phòng chống covid Binder, seri: 

20210000016689, nguyên giá 222.937.059 đồng ( theo CV số 660/PAS-VT 

ngày 23/02/2022 của Viện Paster TP Hồ Chí Minh tài trợ) 

Trong năm Trung tâm mua sắm tập trung trang thiết bị văn phòng do nhà thầu 

liên danh Scom-Ánh dương-tân Hiệp Thành theo hợp đồng số 314/ADVT/22 

ngày 12/12/2022 bao gồm:  

+ 18 máy vi tính để bàn cấu hình : FPT Elead Ed8100VH1, nguyên giá 

270.000.000 đồng 

+ 01 máy Photocopy cấu hình 7: Canon IR 2645i, nguyên giá 90.000.000 đồng 

Năm 2022 Trung tâm kiểm soát bệnh tật chưa làm thủ tục thanh lý tài sản, do đó 

không có thu được từ việc bán, thanh lý tài sản  

1.2.1.1.11. Trung tâm Kiểm nghiệp Dược phẩm, mỹ phẩm 

 Mua sắm: trong năm 2022 đơn vị có mua một máy lạnh có nguyên giá là: 

15.081.000 đồng. 

  1.2.1.1.12. Trung tâm Giám định Y khoa: 

Trong năm 2022, đơn vị đăng ký mua sắm tập trung 01 bộ máy tính xách 

tay từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, đến ngày 15/12/2022 thực hiện 

ký kết hợp đồng, giá trị hợp đồng 15.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 

09/01/2023 đơn vị bán hàng mới thực hiện xuất hóa đơn và giao hàng. Do vậy, 

đơn vị ghi nhận biến động tài sản tăng vào năm 2023. 

1.2.1.1.13.Trung Tâm Pháp Y: không thực hiện mua sắm, trang bị và điều 

chuyển tài sản. 

1.2.1.1.14. Trường Trung Cấp Y tế: mua sắm tập trung 2 máy vi tính để 

bàn có tổng giá trị 30 triệu đồng, 3 máy vi tính xách tay có tổng giá trị 45 triệu 

đồng. 

1.2.1.1.15. Trung Tâm Y tế TP Vũng Tàu:  

Mua sắm, tiếp nhận là: 113 tài sản với nguyên giá : 1.638.058.768 đồng. 

Trong đó: 

Mua sắm trang thiết bị là: 57 tài sản với  nguyên giá :735.964.999 đồng. 

Chi tiết như sau: 
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Mua sắm từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp là 53 tài sản với nguyên giá là 

: 673.564.999 đồng. 

-  01 Máy lạnh Casper LC-12FC32 có nguyên: 8.100.000 đồng (hóa đơn 

số AA/19E 0008782 ngày 17/01/2022). 

-  01 Máy lạnh Casper LC-12FS32 có nguyên giá :8.465.000 đồng (hóa 

đơn số AA/19E 0008852 ngày 24/01/2022).  

- 01 Máy nghe tim thai có nguyên giá: 11.999.999 đồng (hóa đơn số 

1C22TKD 0000036 ngày 23/12/2022). 

- 20 Máy vi tính FPT ELEAD Ed 8100VH G7400-3.70 có nguyên giá: 

258.000.000. đồng (hóa đơn số 1C22TYY 0000068 ngày 22/12/2022). 

- 30 Máy tính xách tay Asus P1412CEA-EK0111WI3 có nguyên giá: 

387.000.000 đồng (1C22TYY 0000068 ngày 22/12/2022). 

Mua sắm từ nguồn UBND hỗ trợ là 4 tài sản với nguyên giá là: 

62.400.000 đồng. 

- 02 Máy phun thuốc STIHLSR 420 có nguyên giá: 32.000.000 đồng do 

UBND MTTQ hỗ trợ (hóa đơn số 1C22TVS 00000115 ngày 06/11/2022 và 

quyết định số 349/QĐ-TTYT ngày 09/11/2022 của Trung tâm Y tế TP Vũng 

Tàu).  

- 02 Máy phun thuốc SR 420 có nguyên giá: 30.400.000 đồng do UBND 

Thành Phố hỗ trợ (hóa đơn số 1C22TVS 00000140 ngày 21/12/2022 và quyết 

định số 438/QĐ-TTYT ngày 29/12/2022 của Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu).  

* Tiếp nhận 56 tài sản với nguyên giá là :902.093.769 đồng.  

   - 01 Tủ lạnh chuyên dụng TCW 4000AC có nguyên giá 99.673.848 đồng 

của Bộ Y tế (QĐ số 1503/QĐ-BYT ngày 10/03/2021 và QĐ số 6083/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2021) 

  - 01 Tủ lạnh chuyên dụng TCW 4000AC có nguyên giá 96.789.277 đồng 

của Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương (QĐ số 2625/VSDTTU-TCQGT ngày 

17/11/2022 và QĐ số 442/QĐ-TTYT ngày 31/12/2022). 

-  01 Hòm lạnh chuyên dụng RCW25 có nguyên giá 11.180.844 đồng của 

Trung tâm KSBT Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu (QĐ số 73/QĐ-TTYT ngày 

04/03/2022 và QĐ số 108/QĐ-TTYT ngày 26/03/2022). 

- Tiếp nhận một số vật tư, trang thiết bị của Ban Quản Lý Dự Án chuyên 

ngành dân dụng và công nghiệp tại Bệnh viện điều trị Covid -19 theo Biên bản 

bàn giao ngày 25/10/2022 giữa Ban QLDA chuyên ngành dân dụng và công 

nghiệp với Sở Y tế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung Tâm Y tế thành Phố Vũng 

Tàu;  

          - 03 Máy giặt loại giặt nóng 130 độ, 16kg có nguyên giá 74.970.000 đồng. 

- 04 Máy in có nguyên giá 22.000.000 đồng.  

- 01 Xe băng ca nằm nguyên giá 13.860.000 đồng.  
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- 01 Bộ Router Mikrotik RG3 có nguyên giá 5.610.000 đồng.  

- 04 Máy nước nóng lạnh lấy trực tiếp có nguyên giá 36.476.000 đồng.  

- 01 Máy uống nước nóng lạnh có nguyên giá 6.022.500 đồng.  

- 04 Máy vi tính + màn hình có nguyên giá 71.957.600 đồng.  

- 01 Máy laptop có nguyên giá 22.150.700 đồng . 

- 02 Đầu ghi DHI-NV4116HS-4KS2/L có nguyên giá 10.560.000 đồng. 

- 01 Ổ cứng lưu trú 4TB WD (4000G) có nguyên giá 5.775.000 đồng. 

- 02 Tủ Lạnh có nguyên giá 17.820.000 đồng. 

- Tiếp nhận một số trang thiết bị, tài sản tại các khu cách ly tập trung là 

các trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu của UBND Thành Phố theo 

Quyết định số 9514/QĐ-UBND ngày 29/06/2022 . 

- 03 Máy in hai mặt Canon 6320DN có nguyên giá 17.160.000 đồng. 

- 03 Máy vi tính để bàn Dell có nguyên giá 54.000.000 đồng. 

- 01 Máy lap top HP-Core I3 có nguyên giá 17.500.000 đồng. 

- 10 Tivi TCL 4K55 65P615 có nguyên giá 139.900.000 đồng. 

- 08 Tivi TCL 4K55 65P615 + giá treo có nguyên giá 113.920.000 đồng  

- 04 Ti vi sam sung 55 inch model 55 TU6900 có nguyên giá 64.768.000 

đồng. 

1.2.1.1.16. Trung tâm Y tế Thành phố Bà Rịa: Không thực hiện mua sắm. 

1.2.1.1.17. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc: Trong năm 2022 đơn vị 

không có mua sắm hay tiếp nhận tài sản. 

1.2.1.1.18.  Trung tâm Y tế huyện Long Điền:  

Năm 2022 đơn vị đã mua sắm 05 cái với nguyên giá: 67.508.000 đồng. 

Chi tiết như sau: 

Máy lạnh, số lượng : 04 cái, tổng số tiền : 54.508.000đ, Máy quét mã 

vạch,  số lượng : 01 cái, số tiền : 13.000.000đ  mua bằng nguồn quỹ phát triển 

hoạt động sự nghiệp . 

1.2.1.1.19. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức: đầu tư xây dựng, mua sắm 

tài sản cố định (TSCĐ) là: 32 cái với nguyên giá: 325.020.000 đồng. Chi tiết 

như sau: 

Trong đó: (Tủ đựng inox đựng thuốc có khóa số tiền: 5.800.000). Từ 

nguồn khám chữa bệnh 

Máy lọc nước nóng lạnh MUTOSI (10 Cái), Máy lạnh LG.2HP (1 

Cái),Máy lạnh LG 1.5 HP (1 Cái), Máy lạnh LG 1 HP (2 Cái), Tủ lạnh Aqua 

186 Lít (1 cái), tổng cộng là : 169.620.000 đồng. Từ nguồn ngân sách. 



36 
 

 

 Trung Tâm Y Tế được tiếp nhận tài sản từ Sở y tế là 7 cái máy vi tính 

FPT ELEAD ED100VH4 G7400 và 8 máy in CARNON MF441 DW  với số 

tiền 51.600.000, trong đó: Máy vi tính FPT ELEAD ED8100VH4(5 cái), Máy vi 

tính xách tay Asus (1 cái) theo quyết định số 33/QĐ-TTCNTT&TT ngày 

02/12/2022 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc phê 

duyệt duyệt kết quả lựa họn nhà thầu gói thầu ” Mua sắm thiết bị tin học””thuộc 

dự toán”Mua sắm tập trung thiết bị tin học năm 2022 của tỉnh BRVT. Từ nguồn 

Ngân sách nhà nước cấp.  

 Trung tâm y tế huyện Châu Đức nhận từ Sở y tế (1 cái) Hệ thống nâng cấp 

DR với nguyên giá 3.246.000 theo quyết định số: 788/QĐ-SYT Ngày 18/9/2020 

, trong năm 2020 đã cấp về cho trung tâm y tế huyện châu đức nhưng bây giờ 

mới nhập lên phần mềm tài sản. 

1.2.1.1.20. Trung tâm Y tế Thị Xã Phú Mỹ 

Trong năm đơn vị có tổ chức mua sắm tập trung bằng nguồn quỹ phát 

triển sự nghiệp với 25 tài sản có tổng giá trị: 190.681.770 đồng. (Một trăm chín 

mươi triệu, sáu trăm tám mươi mốt ngàn, bảy trăm bảy mươi đồng chẵn.) 

+ Trong đó bao gồm: 

Theo quyết định số 72a/QĐ-TTYT ngày 13/3/2022 về việc phê duyệt dự 

toán gói thầu lắp đặt hệ thống máy lạnh tại các TYT thuộc trung tâm y tế thị xã 

Phú Mỹ năm 2022. 

01 Máy lạnh DAIKIN có nguyên giá: 10.272.727 đồng. 

01 Máy lạnh REETECH có nguyên giá: 13.090.909đồng. 

06 Máy lạnh 1.5HP RT12-BK-BT có nguyên giá: 44.724.000 đồng. 

04 Máy lạnh 1.5HP RT9-BK-BT có nguyên giá: 25.460.000 đồng. 

- Căn cứ hồ sơ dự toán “ Gói thầu mua sắm bàn ghế tại các trạm y tế 

thuộc TTYT thị xã Phú Mỹ năm 2022” của phòng Tổ chức hành chính lập ngày 

05/4/2022: 07 Bàn họp gỗ MFC, màu nu hình Oval có nguyên giá: 38.889.000 

đồng. 

- Căn cứ theo QĐ số 115a/QĐ-TTYT ngày 30/5/2022 của TTYT thị xã Phú 

Mỹ về việc phê duyệt chỉ định gói thầu mua TTB y học cổ truyền và phục hồi 

chức năng đã thực hiện mua sắm gồm: 

01 Ghế tập cơ đùi sắt có nguyên giá: 9.126.000 đồng. 

01 Khung tập đi song cho người khuyết tật vận động có nguyên giá: 

7.280.000 đồng. 

01 Cầu thang tập đi cho người khuyết tật vận động (chữ L) có nguyên giá: 

16.848.000 đồng. 

01 Khung quay tập khớp vai cho người khuyết tật vận động có nguyên 

giá: 6.880.000 đồng. 

01 Dụng cụ tập khớp gối (sắt) có nguyên giá: 8.564.000 đồng. 

01 Bộ bàn tập hoạt động trị liệu có nguyên giá: 9.547.000 đồng. 
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Trong năm 2022 Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ xảy ra một vụ cháy nổ tại 

khoa Ngoại vào ngày 07/01/2022. Sau khi thông báo cho cơ quan, đơn vị chức 

năng có thẩm quyền, Công an Thị xã Phú Mỹ đã ra thông báo số: 187/TB-

CSĐT-ĐTTH ngày 06/10/2022 thông báo về việc không khởi tố hình sự; thông 

báo số: 210/TB-CSĐT-ĐTTH ngày 06/10/2022 thông báo kết quả giải quyết 

nguồn tin về tội phạm, nội dung bao gồm các tài sản:  

 Đèn mổ treo trần hai nhánh ( 10 bóng). 

Dao mổ điện kỹ thuật số Doctanz-400. 

Bàn mổ đa năng. Model;CHS-790-HQ. 

Máy gây mê kèm thở. Model: ADSII.  

Máy lạnh. 

Máy hút đàm nhớt. 

Tuy nhiên, do các tài sản đó vẫn còn đang chờ được đánh giá mức độ thiệt 

hại để sữa chữa nên đơn vị vẫn tính khấu hao các tài sản trên theo đúng quy 

định. 

1.2.1.1.21. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ 

  a. Mua sắm, tiếp nhận là:  

   - Tiếp nhận 01 xe ô tô cứu thương, nhãn hiệu Huynhdai có nguyên giá 

979.619.048 đồng của Tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí (QĐ số 

03a/QĐ-TTYT ngày 05/01/2022) 

  - Tiếp nhận  01 Tủ lạnh Samsung RT22M4032BY (QĐ số 641/QĐ-TTYT 

ngày 22/11/2021)  

- Tiếp nhận 01 Hòm lạnh chuyên dụng RCW25 có nguyên giá 11.180.844 

đồng của Trung tâm KSBT Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu (QĐ số 203/QĐ-TTYT 

ngày 01/04/2022). 

- Tiếp nhận 01 bộ bơm định liều có nguyên giá 18.840.000 đồng (QĐ số 

464 ngày 18/07/2022) do Dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV, ADIS hỗ trợ. 

- Tiếp nhận một số vật tư, trang thiết bị của Ban Quản Lý Dự Án chuyên 

ngành dân dụng và công nghiệp tại Bệnh viện dã chiến nhà thi đấu đa năng 

huyện Đất Đỏ theo Biên bản bàn giao ngày 13/10/2022 giữa Ban QLDA chuyên 

ngành dân dụng và công nghiệp với Sở Y tế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung Tâm 

Y tế thành Phố Vũng Tàu;  

- 01 Máy tính xách tay hiệu HP, nguyên giá: 16.478.000 đồng. 

- 02 Tivi Samsung 43 inch, nguyên giá: 21.800.000 đồng. 

- 04 Máy vi tính để bàn, nguyên giá: 59.800.000 đồng. 

- 01 Máy lạnh LP 2.0 HP, nguyên giá: 19.129.000 đồng. 

- 02 Máy giặt LG 15kg, nguyên giá: 49.800.000 đồng. 

1.2.1.1.22. Trung tâm y tế Quân Dân Y Côn Đảo 
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Mua sắm: Số lượng: 02 gồm: Tủ mát DRALING nguyên giá: 22.500.000 

đồng;  Máy Scan HP nguyên giá: 11.500.000 đồng ( mua từ nguồn quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp )  

 Đầu tư xây dựng: Số lượng 01: Phòng đặt máy XN RT – PCR, nguyên 

giá: 1.009.722.978 đồng ( Từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch của huyện) 

Tiếp nhận TTB: Số lượng 02 gồm: Hòm lạnh bảo quản Vaxin, nguyên 

giá: 11.180.844 đồng và tủ lạnh bảo quản Vacxin, nguyên giá 96.789.277 đồng ( 

Từ nguồn viện trợ Nhật Bản – JICA và nguồn tài trợ COVAX ) 

1.2.1.2. Tình hình thanh lý 

1.2.1.2.1. Bệnh viện Phổi- Phạm Hữu Chí : 

Thanh lý máy X.Quang cố định theo Quyết định số 237/QĐ-SYT ngày 

21/03/2022 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nước sản xuất: Nhật, số lượng: 01cái, năm sản xuất: 2003, giá trị: 

438.650.000 đ. Giá trị còn lại: 0 đồng. 

Hình thức bán đấu giá. 

1.2.1.2.2. Bệnh viện Y học Cổ Truyền: đã thanh lý 01 (một) Máy huyết 

học tự động nguyên giá 350.000.000 đồng, giá trị còn lại 166.250.000 đồng theo 

Quyết định số 696/QĐ-SYT của Sở Y tế ngày 23/7/2021 về việc thanh lý máy 

huyết học tự động của Bệnh viện Y học cổ truyền. (Đính kèm hồ sơ) 

1.2.1.2.3. Bệnh viện Mắt: 

  Thanh lý: 55 tài sản , nguyên giá : 1.197.965.050 đồng ,giá trị còn lại : 0 

đồng , số tiền thu được từ thanh lý :11.400.000 đồng trong đó : 

- 03 tài sản được thanh lý theo quyết định 737/QĐ-SYT  ngày 4/09/2020 

nguyên giá : 456.652.800 đồng , số tiền thu được từ thanh lý : 9.300.000 đồng. 

- 09 tài sản được thanh lý theo quyết định số 407/QĐ-BVM ngày 

15/09/2020 nguyên giá 276.495.500 đồng,số tiền thu được từ thanh lý : 0 đồng 

- 43 tài sản được thanh lý theo quyết định 441/QĐ-BVM ngày 18/08/2022 

V/v thanh lý tài sản thiết bị văn phòng tại Bệnh viện Mắt nguyên giá 

:464.816.750 đồng ,số tiền thu được từ thanh lý : 2.100.000 đồng. 

1.2.1.2.4. Bệnh viện Tâm Thần: 

Trong năm 2022, đơn vị thanh lý 08 tài sản, hình thức bán phế liệu  

  - Trung tâm Giám định Y khoa: 

Năm 2022, Trung tâm tổ chức bán thanh lý 07 bộ máy vi tính để bàn, 01 

máy photocopy, 05 máy lạnh và 10 công cụ dụng cụ, tổng số tiền bán thanh lý 

thu được: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẵn) 

Căn cứ Khoản 2, Điều 55 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP,  Trung tâm đã 

nộp toàn bộ số tiền thanh lý tài sản vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc để hạch 

toán bổ sung vào quỹ phát triển sự nghiệp. 
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- Tình hình tiếp nhận tài sản:  

Đơn vị ghi tăng giá trị nhà làm việc số tiền: 92.308.025 đồng (Chín mươi 

hai triệu ba trăm linh tám ngàn không trăm hai mươi lăm đồng./.)  theo Quyết 

định số 3682/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Sửa 

chữa trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021. 

1.2.1.2.5. Trung Tâm Y tế TP Vũng Tàu:  

+ Thanh lý tài sản năm 2022: thanh lý 17 tài sản với nguyên giá là: 

182.825.000 đồng , giá trị còn lại là; 8.917.000 đồng. 

 - Thanh lý  06 máy Vi Tính FPT (theo QĐ số 171/QĐ-TTYT  ngày 

14/06/2022) có nguyên giá 47.982.000 đồng, giá trị còn lại là 0 đồng. 

 - Thanh lý  03 máy Vi Tính FPT Elead T5030 (theo QĐ số 171/QĐ-

TTYT  ngày 14/06/2022) có nguyên giá 32.769.000 đồng, giá trị còn lại là 0 

đồng. 

- Thanh lý  03 máy Vi Tính FPT Elead M525 (theo QĐ số 171/QĐ-TTYT  

ngày 14/06/2022) có nguyên giá 25.200.000 đồng, giá trị còn lại là 0 đồng . 

- Thanh lý 01 tủ lạnh Wesporest (theo QĐ số 171/QĐ-TTYT ngày 

14/06/2022) có nguyên giá 8.850.000 đồng, giá trị còn lại là 0 đồng . 

- Thanh lý 02 máy Doppler tim thai (theo QĐ số 171/QĐ-TTYT ngày 

14/06/2022) có nguyên giá 29.724.000 đồng, giá trị còn lại là 8.917.000 đồng.  

- Thanh lý 01 máy lạnh Mistubishi (theo QĐ số 171/QĐ-TTYT ngày 

14/06/2022) có nguyên giá 9.800.000 đồng, giá trị còn lại là 0 đồng . 

- Thanh lý 01 máy tính ABXE x3100M (theo QĐ số 171/QĐ-TTYT  ngày 

14/06/2022) có nguyên giá 28.500.000 đồng, giá trị còn lại là 0 đồng. 

1.2.1.2.6.  Trung tâm Y tế huyện Long Điền: Trung tâm Y tế đã thanh lý 2 

công trình :  

- Phòng khám đa khoa khu vực – Trạm y tế thị trấn Long Hải, diện tích 

nhà 650 m2, chủng loại nhà cấp 4, năm sử dụng: 2004, nguyên giá: 956.601.000 

đồng, giá trị còn lại 0 đồng, theo quyết định số: 2974/QĐ-UBND ngày 

29/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số tiền thanh lý thu được: 

5.320.200 đồng  (Năm triệu ba trăm hai mươi ngàn hai trăm đông), đã nộp vào 

NSNN.  

- Trạm y tế xã Phước Tỉnh, diện tích nhà 290 m2, chủng loại nhà cấp 4, 

năm sử dụng: 1997, nguyên giá : 107.007.381 đồng, giá trị còn lại 0 đồng, theo 

quyết định số: 1398/QĐ-UBND ngày 09/05/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, Số tiền thanh lý thu được: 3.048.520 đồng  (Ba triệu không trăm bốn 

mươi tám ngàn năm  trăm hai mươi đông), đã nộp vào NSNN.  

1.2.1.3. Tình hình điều chuyển tài sản:  
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Bệnh viện Bà Rịa điều chuyển cho Bệnh viện Mắt 01 cơ sở Trung tâm 

chuẩn đoán y khoa tại số 17 đường Phạm Ngọc Thạch P. Phước Hưng TP. Bà 

Rịa theo quyết định số 1606/ QĐ -UBND ngày 31/05/2022 của Ủy Ban Nhân 

Dân về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất của Sở Y Tế và các đơn vị trực thuộc. 

Với nguyên giá: 12.666.783.000 đồng (Mười hai tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu 

bảy trăm tám mươi ba nghìn đồng). 

1.2.2. Số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản; Việc quản lý số 

tiền thu được (nộp vào NSNN hay để lại quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp). 

1.2.2.1. Bệnh viện Phổi- Phạm Hữu Chí : 

Số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản; Việc quản lý số tiền thu 

được (nộp vào NSNN hay để lại quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp). 

. Giá khởi điểm 45.000.000đ; Giá trúng thầu: 45.800.000d 

. Số tiền nộp vào tài khoản số: 3941.0.9089104 tại KBNN tỉnh BR-VT. 

 . Đơn vị nộp: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT 

1.2.2.2. Bệnh viện Y học Cổ truyền: Số tiền thu được từ việc thanh lý 01 

(một) Máy huyết học tự động là 8.150.000 đồng, sau khi trừ chi phí thẩm định 

giá là 3.300.000 đồng và chi phí đấu giá tài sản là 1.256.400 đồng, số tiền còn 

lại là 3.593.600 đồng được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 

Bệnh viện thực hiện theo Điều 2 Khoản 1 Quyết định của Sở Y tế số 696/QĐ-

SYT ngày 23/7/2021 về việc thanh lý máy huyết học tự động của Bệnh viện Y 

học cổ truyền quy định: Toàn bộ số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản công 

được quản lý và sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. 

1.2.2.3. Bệnh viện Mắt: Số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản năm 

2022:11.400.000 đồng . Bệnh viện Mắt để lại quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp. 

1.2.2.4. Bệnh viện Tâm thần: Số tiền thu được 2.150.000đồng (đã nộp vào 

NSNN) gồm:  

- 01 tài sản, Lò hấp tiệt trùng 196L, nguyên giá 83.022.170 đồng, giá tị còn 

lại o đồng. 

- 01 tài sản, Máy lạnh LG 2HP, nguyên giá 10.400.000đồng, giá tị còn lại o 

đồng. 

- 01 tài sản, Máy điện tim, nguyên giá 24.550.000đồng, giá tị còn lại o 

đồng. 

- 01 tài sản, Máy photocoppy hiệu Ricoh, nguyên giá 58.623.708đồng, giá 

tị còn lại o đồng. 

- 03 tài sản, Máy vi tính Core I3, nguyên giá 32.967.000đồng, giá tị còn lại 

o đồng. 
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- 01 tài sản, Máy vi tính  FPT Eleacl T5400, nguyên giá 10.700.000đồng, 

giá tị còn lại o đồng. 

1.2.2.5. Trung tâm Giám định Y khoa:  

Năm 2022, Trung tâm tổ chức bán thanh lý 07 bộ máy vi tính để bàn, 01 

máy photocopy, 05 máy lạnh và 10 công cụ dụng cụ, tổng số tiền bán thanh lý 

thu được: 6.000.000 đồng ; Căn cứ Khoản 2, Điều 55 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP,  Trung tâm đã nộp toàn bộ số tiền thanh lý tài sản vào tài 

khoản tiền gửi tại kho bạc để hạch toán bổ sung vào quỹ phát triển sự nghiệp. 

1.2.2.6. Trung Tâm Y tế TP Vũng Tàu:  

Số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản: 2.000.800 đồng (đính kèm 

số phiếu thu VP 342 ngày 01/11/2022), số tiền đã nộp vào quỹ phát triển sự 

nghiệp. 

1.2.2.7. Trung tâm Y tế huyện Long Điền: 

Trung tâm Y tế đã thanh lý 2 công trình :  

- Phòng khám đa khoa khu vực – Trạm y tế thị trấn Long Hải, diện tích 

nhà 650 m2, chủng loại nhà cấp 4, năm sử dụng: 2004, nguyên giá: 956.601.000 

đồng, giá trị còn lại 0 đồng, theo quyết định số: 2974/QĐ-UBND ngày 

29/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số tiền thanh lý thu được: 

5.320.200 đồng  (Năm triệu ba trăm hai mươi ngàn hai trăm đông), đã nộp vào 

NSNN.  

- Trạm y tế xã Phước Tỉnh, diện tích nhà 290 m2, chủng loại nhà cấp 4, 

năm sử dụng: 1997, nguyên giá : 107.007.381 đồng, giá trị còn lại 0 đồng, theo 

quyết định số: 1398/QĐ-UBND ngày 09/05/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, Số tiền thanh lý thu được: 3.048.520 đồng  (Ba triệu không trăm bốn 

mươi tám ngàn năm  trăm hai mươi đông), đã nộp vào NSNN.  

1.3. Tình hình lập và phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công và việc 

triển khai sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 

doanh liên kết sau khi Đề án được phê duyệt 

1.3.1. Tên các tài sản hiện đang sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh liên kết: 

1.3.1. 1. Bệnh viện Bà Rịa: 

Tài sản hiện đang sử dụng vào mục đích kinh doanh, bao gồm: Khu khám 

dịch vụ tầng 2, khối nhà A; Khu dịch vụ giường bệnh tầng 15, khối nhà B; Nhà 

nghỉ thân nhân; Nhà ăn dinh dưỡng; Nhà thuốc BV Bà Rịa 

Tài sản hiện đang sử dụng vào mục đích cho thuê, bao gồm: mặt bằng cho 

thuê cantin, nhà gửi xe, đặt máy massage, bãi đậu xe taxi, … 

1.3.1. 2. Bệnh viện Vũng Tàu: đã xây dựng Đề án sử dụng tài sản công 

vào mục đích kinh doanh và cho thuê theo hướng dẫn tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt 

tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 01/04/2022 về việc Phê duyệt Đề án sử 
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dụng tài sản công tại Bệnh viện Vũng Tàu mục đích cho thuê và kinh doanh tại 

bệnh viện Vũng Tàu. 

Theo nội dung của Đề án: 

Bệnh viện đã hoàn thành thủ tục đăng tải thông tin trên trang thông tin 

điện tử về tài sản công và thực hiện công khai lựa chọn tổ chức đấu giá và thực 

hiện các báo cáo theo quy định 

Kết quả cho đến nay: 

Bệnh viện đã hoàn thành thủ tục đấu giá cho thuê 07 mặt bằng toàn thời 

gian . phục vụ ăn uống khu nhà cấp 4 (căn tin), điểm đặt máy bán nước tự động.  

nhà giữ xe ô tô khách.  nhà giữ xe 02 bánh, nhà dinh dưỡng chế biến theo chế độ 

bệnh lý mặt bằng quầy thuốc, nhà giữ xe ô tô cứu thương 

1.3.1.3. Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí chưa lập đề án sử dụng tài tản 

công, là vì cơ sở đơn vị đang tháo dỡ xây dựng sửa chữa lại và nâng cấp trang bị 

một số máy móc trang thiết bị mới để hoạt động. 

1.3.1. 4. Bệnh  viện Y học Cổ truyền chưa lập đề án sử dụng tài tản công 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết. 

 1.3.1. 5. Bệnh viện Mắt chưa thực hiện việc sử dụng tài sản công cho việc 

kinh doanh, liên doanh, liên kết với các đơn vị cung ứng dịch vụ ngoài Bệnh 

viện . Bệnh viện Mắt đang hoàn thiện đề án cho thuê mặt bằng bãi giữ xe, nhà 

kính , nhà thuốc trình Sở Y Tế và Sở Tài Chính thẩm định. Tuy nhiên, từ các 

năm 2018, 2019, 2020,2021,2022 đơn vị có cho thuê mặt bằng giữ xe, căn tin. 

Các khoản thu của năm 2018, 2019, 2020,2021,2022 sau khi trích nộp các khoản 

thuế theo quy định, số còn lại được nộp trả vào Ngân sách nhà nước theo biên 

bản quyết toán tài chính hàng năm. 

             Trong đó: 

  + Năm 2018:    76.000.000 đồng 

  + Năm 2019: 108.700.000 đồng 

  + Năm 2020:  101.700.000 đồng 

           + Năm 2021:        108.000.000 đồng 

           + Năm 2022 :         63.450.000 đồng 

1.3.1. 6. Bệnh viện Tâm thần: Ngày 19/11/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu đã có Quyết định số 3149/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án 

sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Tâm thần vào mục đích cho thuê; 

Theo nội dung của Đề án, Bệnh viện được sử dụng 03 mặt bằng để cho 

thuê làm dịch vụ căn tin, Nhà xe và Nhà quầy thuốc. Đơn vị ký hợp đồng dịch 

vụ đấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, địa chỉ: Số 

83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để tổ chức 

đấu giá cho thuê. 
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Kết quả cho đến nay, Bệnh viện đã hoàn thành thủ tục đấu giá cho thuê 03 

mặt bằng toàn thời gian để làm dịch căn tin, Nhà thuốc và Nhà xe. 

1.3.1. 7. Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

Trung tâm kiểm soát bệnh tật là đơn vị sự nghiệp y tế tự chủ chi thường 

xuyên, không thực hiện việc lập và phê duyệt đề án tài sản công và việc triển 

khai sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên 

kết. 

1.3.1. 8. Trung tâm Giám định Y khoa đã xây dựng Đề án sử dụng tài sản 

công vào mục đích kinh dianh và cho thuê theo hướng dẫn tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt 

tại Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 V/v Phê duyệt Đề án sử 

dụng tài sản công tại Trung tâm Giám định Y khoa vào mục đích kinh doanh và 

cho thuê.  

Theo nội dung của Đề án: 

- Trung tâm được sử dụng 02 mặt bằng cho thuê toàn thời gian để làm 

dịch vụ y tế, căn tin và nước giải khát; 03 mặt bằng cho thuê ngoài giờ hành 

chính để làm dịch vụ khám chữa bệnh ngoài giờ; Tổ chức kinh doanh các dịch 

vụ khám siêu âm và chụp X quang ngoài giờ 

- Kết quả cho đến nay:  

+ Trung tâm đã hoàn thành thủ tục đăng tải thông tin trên trang thông tin 

điện tử về tài sản công và thực hiện công khai lựa chọn tổ chức đấu giá và thực 

hiện các báo cáo theo quy định. 

 + Từ năm 2020 - 2022, Trung tâm đã tổ chức cho thuê 02 mặt bằng toàn 

thời gian để làm dịch vụ quầy thuốc, căn tin, nước giải khát; 03 mặt bằng cho 

thuê ngoài thời gian hành chính vẫn đang trong quá trình công khai chờ khách 

hàng đăng ký sử dụng; Các dịch vụ kinh doanh khám siêu âm và chụp X quang 

đơn vị tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện. 

+ Trong năm 2020 - 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 toàn xã 

hội thực hiện giãn cách. Trung tâm đã họp cán bộ chủ chốt và thống nhất miễn 

giảm 50% tiền thuê mặt bằng trong tháng 04/2020 và thực hiện miễn giảm 100% 

tiền thuê mặt bằng từ ngày 14/07/2021 - 15/10/2021 cho hộ kinh doanh quầy 

nước giải khát. 

+ Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng 2022: 155.373.214 

đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi ba ngàn, hai trăm mười 

bốn đồng./.), Trung tâm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai báo và nộp cho cơ 

quan thuế các khoản như: thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuế đất và thuê đất 

hàng năm. 

1.3.1.9.Trường Trung cấp Y tế: 
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Tên các tài sản hiện đang sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê: 01 

nhà để xe, 01 căn tin, 01 hội trường nhỏ, 01 hội trường nhỏ, 01 phòng học, mô 

hình, thiết bị giảng dạy. 

Tên các tài sản hiện đang sử dụng vào mục đích liên doanh liên kết: 09 

phòng học, 03 phòng thực hành, 66 tài sản cố định. 

1.3.1.10. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu cho thuê 01 bãi giữ 

xe/250m2. 

1.3.1.1.Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc: cho thuê 01 bãi giữ xe/450m2; 

01 nhà ăn căn tin/60 m2. 

1.3.1.12. Trung tâm Y tế huyện Long Điền: Trong năm 2022 đơn vị chưa  

lập Đề án sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, Trung tâm y tế hiện đang sử dụng 

cho thuê mặt bằng nhà giữ xe bệnh nhân và mặt bằng căn tin trong khuôn viên 

bệnh viện vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết với tổng số 

tiền thu được : 57.000.000 đồng (trong đó phải nộp thuế TNDN, GTGT 10% số 

tiền: 5.700.000 đồng) tổng số còn lại là: 51.300.000 đồng đã nộp vào NSNN . 

1.3.1.13. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức: Trong năm 2022 đơn vị chưa  

lập Đề án sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế huyện châu đức cho 

thuê 01 bãi giữ xe/550m2. Theo hợp đồng số: 04 ngày 05/01/2022 với mỗi tháng 

cho thuê là: 5000.000 đồng, trừ ngày lễ tết sẽ giảm cho bên thuê 1 tháng. 

Tổng cộng : 11 tháng  x 5000.000 = 55.000.000 đồng 

Nộp thuế TNDN, GTGT 10% : 5.500.000 đồng  

 Số còn lại nộp vào NSNN . 

1.3.1.14. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ 

Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ đã lập Đề án sử dụng tài sản công, cho thuê 

nhà xe - cantin. Đề án đã có Quyết định phê duyệt của UBND Tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tại Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 14/08/2019 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích 

cho thuê tại Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ 

1.3.2. Đơn vị đã lập Đề án sử dụng tài sản công hay chưa? Đã có văn 

bản thẩm định của Sở Tài chính? Đã có Quyết định phê duyệt của UBND 

tỉnh (ghi rõ số, ngày tháng năm văn bản). Đề án đã đầy đủ nội dung các tài 

sản hiện đang sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên 

kết hay chưa? 

1.3.2.1. Bệnh viện Bà Rịa: lập Đề án Sử dụng tài sản công tại Bệnh viện 

Bà Rịa vào mục đích kinh doanh, cho thuê. Đề án số 57/ĐA.BVBR ngày 26 

tháng 4 năm 2019 của Bệnh viện Bà Rịa đã được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

phê duyệt, theo Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019. 

Bệnh viện đã trình Đề án Sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Bà Rịa vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê số 251/ĐA-BVBR ngày 24 tháng 11 năm 2022 

đến Sở y tế và Sở tài chính tỉnh BRVT, và đang chờ được thẩm định phê duyệt. 
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Số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng: 2.061.021.067 đồng (Hai tỷ, 

không trăm sáu mươi mốt triệu không trăm hai mươi mốt ngàn không trăm sáu 

mươi bảy đồng) 

Số tiền thu được từ việc kinh doanh dinh dưỡng, nhà thuốc, nhà nghỉ thân 

nhân, khám dịch vụ, gường dịch vụ: 88.844.200.570 đồng (Tám mươi tám tỷ, 

tám trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm ngàn năm trăm bảy mươi đồng) 

Tổng số tiền thu được từ kinh doanh và cho thuê mặt bằng là: 

90.905.221.637 đồng (Chín mươi tỷ, chín trăm lẻ năm triệu hai trăm hai mươi 

mốt ngàn sáu trăm ba mươi bảy đồng). Bệnh viện đã nộp thuế GTGT, thuế 

TNDN đầy đủ hàng năm. 

1.3.2. Bệnh viện Vũng Tàu: 

Ngày 01/04/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã có Quyết 

định số 1100/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh 

viện Vũng Tàu mục đích cho thuê và kinh doanh tại bệnh viện Vũng Tàu. 

Kết quả cho đến nay, Bệnh viện đã hoàn thành thủ tục đấu giá cho thuê 07 

mặt bằng toàn thời gian . phục vụ ăn uống khu nhà cấp 4 (căn tin), điểm đặt máy 

bán nước tự động.  nhà giữ xe ô tô khách.  nhà giữ xe 02 bánh, nhà dinh dưỡng 

chế biến theo chế độ bệnh lý mặt bằng quầy thuốc, nhà giữ xe ô tô cứu thương. 

Số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng : 1.638.254.978 (Một tỷ sáu trăm ba 

mươi tám triệu hai trăm năm mươi bốn ngàn chín trăm bảy mươi tám đồng 

chẵn). 

Số tiền thu được từ việc kinh doanh dinh dưỡng: 198.235.767 (Một trăm 

chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi lăm ngàn bảy trăm sáu mươi bảy đồng 

chẵn). 

Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng và kinh doanh dinh 

dưỡng là: 1.836.490.745 (Một tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi 

ngàn bảy trăm bốn mươi lăm đồng chẵn). Bệnh viện đã thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ cơ quan thuế như: Nộp thuế GTGT,  thuế đất, thuế TNDN hàng năm. 

1.3.3. Bệnh viện Tâm thần: 

Kết quả cho đến nay, Bệnh viện đã hoàn thành thủ tục đấu giá cho thuê 03 

mặt bằng toàn thời gian để làm dịch căn tin, Nhà thuốc và Nhà xe. 

Đơn vị đã ban hành các Quyết định công khai sau khi đấu giá thành công 

gồm: Quyết định số 16/QĐ-BVTT ngày 13/01/2020, Quyết định số 227/QĐ-

BVTT ngày 14/07/2020, Quyết định số 134/QĐ-BVTT ngày 11/5/2021 và 

Quyết định số 94/QĐ-BVTT ngày 04/4/2022.  

Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng: 191.270.000đồng (Một 

trăm chín mươi mốt triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng). Bệnh viện đã thực hiện 

đầy đủ  nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế như: Nộp thuế GTGT, thuế TNDN. 

1.3.4.Trường Trung cấp Y tế đã lập Đề án sử dụng tài sản công và có 

quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 về việc sử dụng tài sản vào mục 
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đích liên kết; Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 về việc sử dụng 

tài sản vào mục đích cho thuê và kinh doanh. Đề án đã nêu đầy đủ nội dung các 

tài sản hiện đang sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh. 

 1.3.2.5.Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu đã lập Đề án sử dụng tài sản 

công, cho thuê 01 bãi giữ xe. Đề án đã có Quyết định phê duyệt của UBND Tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công 

vào mục đích cho thuê tại Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu; Đề án đã đầy đủ nội 

dung các tài sản hiện đang sử dụng vào mục đích cho thuê. Trung tâm đã tổ 

chức đấu giá và cho thuê theo quy định.  

+ Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-TTYT ngày 10/03/2021 của Trung tâm 

Y tế TP Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả đấu giá cho thuê- Bãi gửi xe từ 

năm 2021-2024; Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu cho thuê 01 bãi giữ xe/250m2 

năm 2022, giá cho thuê công khai là: 18.000.000 đồng/ tháng (18.000.000 đồng  

x 11 tháng = 198.000.000 đồng). Do tháng 2 rơi vào Tết Nguyên Đán nghỉ nhiều 

nên Trung tâm có giảm giá cho thuê bãi giữ xe 1 tháng (tháng 2/2022) là: 

9.000.000 đồng. (Theo hợp đồng số 03/TTYT ngày 31/03/2021). 

 

+  Số tiền thu được là: 207.000.000 đồng trong đó: 

+  Nộp thuế TNDN, GTGT 10%:  20.700.000 đồng. 

+  Nộp tiền thuê đất Phi nông nghiệp : 1.233.000 đồng. 

+  Nộp tiền thuê đất: 104.805.000 đồng. 

+ Số còn lại là: 80.262.000 đồng, trích 40% cải cách tiền lương : 

32.104.800 đồng, còn lại 48.157.200 đồng trích lập các quỹ. 

1.3.2.6.Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đã lập Đề án sử dụng tài sản 

công, vào mục đích cho thuê. Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 

3152/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 

phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trung tâm Y tế 

huyện Xuyên Mộc; Đề án đã đầy đủ nội dung các tài sản hiện đang sử dụng vào 

mục đích cho thuê. Trung tâm đã tổ chức đấu giá và cho thuê theo quy định.  

Căn cứ kết qủa đấu giá tài sản cho thuê nhà giữ xe và nhà ăn căn tin từ 

năm 2021-2022 ngày 31/12/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. Trong năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc cho thuê 

01 bãi giữ xe/450m2, giá cho thuê là: 27.000.000 đồng/ tháng (27.000.000 đồng  

x 10 tháng = 270.000.000 đồng); 01 nhà ăn căn tin 60m2, giá cho thuê là 

3.000.000đ/tháng (3.000.000đ/tháng x 06 tháng = 18.000.000đồng). Do tình 

hình dịch bệnh và trụ sở đang trong thời gian sửa chữa nên Trung tâm có giảm 

giá cho thuê bãi giữ xe và nhà ăn căn tin. 

+  Số tiền thu được là: 288.000.000đồng trong đó: 

+  Nộp thuế TNDN, GTGT 10%:  28.800.000 đồng. 
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+  Nộp tiền thuê đất: 0đồng (chưa nộp). 

+ Số còn lại là: 259.200.000 đồng, trích 40% cải cách tiền lương: 

103.680.000 đồng, còn lại 155.520.000 đồng trích lập các quỹ. 

1.3.2.7. Trung tâm Giám định Y khoa 

 Trung tâm đã hoàn thành thủ tục đăng tải thông tin trên trang thông tin 

điện tử về tài sản công và thực hiện công khai lựa chọn tổ chức đấu giá và thực 

hiện các báo cáo theo quy định. 

 Từ năm 2020 - 2022, Trung tâm đã tổ chức cho thuê 02 mặt bằng toàn 

thời gian để làm dịch vụ quầy thuốc, căn tin, nước giải khát; 03 mặt bằng cho 

thuê ngoài thời gian hành chính vẫn đang trong quá trình công khai chờ khách 

hàng đăng ký sử dụng; Các dịch vụ kinh doanh khám siêu âm và chụp X quang 

đơn vị tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện. 

Trong năm 2020 - 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 toàn xã hội 

thực hiện giãn cách. Trung tâm đã họp cán bộ chủ chốt và thống nhất miễn giảm 

50% tiền thuê mặt bằng trong tháng 04/2020 và thực hiện miễn giảm 100% tiền 

thuê mặt bằng từ ngày 14/07/2021 - 15/10/2021 cho hộ kinh doanh quầy nước 

giải khát. 

  Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng 2022: 155.373.214 đồng 

(Một trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi ba ngàn, hai trăm mười bốn 

đồng./.), Trung tâm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai báo và nộp cho cơ quan 

thuế các khoản như: thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuế đất và thuê đất hàng 

năm. 

1.3.2.8. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ đã tổ chức đấu giá và cho thuê theo 

quy định.  Căn cứ Hợp đồng số 142/HĐ.TMB ngày 18/11/2019 của Trung tâm 

Y tế huyện Đất Đỏ về việc cho thuê sử dụng căn tin và Hợp đồng số 

141/HĐ.TMB ngày 18/11/2019 về việc cho thuê sử dụng bãi giữ xe bệnh nhân. 

Tuy nhiên do tình hình kinh tế khó khăn, chủ nhà xe - cantin có làm đơn xin 

miễn giảm tiền thuê mặt bằng nhà xe - cantin nên số tiền thu được từ đề án nhà 

xe cantin của Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ năm 2022 như sau: 

+  Số tiền thu được là: 39.100.000 đồng. Trong đó: 

+  Nộp thuế TNDN, GTGT 10%:  3.910.000 đồng. 

+  Nộp tiền thuế thuê đất : 1.400.452 đồng. 

+  Số còn lại là: 33.789.548 đồng 

1.3.3. Sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, đơn vị đã triển khai thực 

hiện: 

1.3.3.1. Bệnh viện Bà Rịa: Sau khi đề án được UBND tỉnh BRVT phê 

duyệt, bệnh viện Bà Rịa đã thực hiện đăng tải thông tin trên các trang phương 

tiện truyền thông để người dân được biết. Việc tổ chức lựa chọn đơn vị thuê mặt 

bằng tiến hành theo hình thức đấu giá công khai, đúng quy định. Bệnh viện Bà 

Rịa luôn chấp hành đúng quy định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Qua 
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thời gian triển khai thực hiện, bệnh viện Bà Rịa đã tổng hợp đánh giá sơ bộ hiệu 

quả của phương án tài chính về khai thác sử dụng tài sản vào mục đích kinh 

doanh phát huy hết công năng, hiệu suất sử dụng của khu nhà, tài sản và diện 

tích đất được giao. Với hiệu quả đạt được khi thực hiện đề án giai đoạn 2019 -

2022 giúp cho bệnh viện có thêm nguồn kinh phi hoạt động, điều này đồng 

nghĩa với việc bệnh viện vừa khai thác sử dụng hiệu quả tài sản hiện có vừa góp 

phần tạo nguồn nâng cao thu nhập cho đội ngũ Bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên 

toàn bệnh viện. Với máy móc trang thiết bị y tế hiện đại, cơ sở vật chất khang 

trang thu hút được người bệnh yên tâm đến khám và điều trị tại bệnh viện, đồng 

thời triển khai thêm các hoạt động dịch vụ nhằm quản lý các nguồn thu chi đảm 

bảo hợp lý, tiết kiệm hiệu quả 

1.3.3.2. Bệnh viện Vũng Tàu: 

Ngày 01/04/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã có Quyết 

định số 1100/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh 

viện Vũng Tàu mục đích cho thuê và kinh doanh tại bệnh viện Vũng Tàu. 

Kết quả cho đến nay, Bệnh viện đã hoàn thành thủ tục đấu giá cho thuê 07 

mặt bằng toàn thời gian . phục vụ ăn uống khu nhà cấp 4 (căn tin), điểm đặt máy 

bán nước tự động.  nhà giữ xe ô tô khách.  nhà giữ xe 02 bánh, nhà dinh dưỡng 

chế biến theo chế độ bệnh lý mặt bằng quầy thuốc, nhà giữ xe ô tô cứu thương. 

1.3.3.3. Trường Trung cấp Y tế đã đăng tải thông tin trên Trang thông tin 

điện tử về tài sản công, đã tổ chức niêm yết giá/đấu giá lựa chọn đơn vị thuê tài 

sản, công khai tiêu chí và tổ chức lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết nhưng 

hiện tại chỉ thực hiện được đề án liên doanh liên kết. Đề án cho thuê và kinh 

doanh không thực hiện được từ năm 2019 đến nay vì những tài sản nhà để xe, 

căn tin, khu ký túc xá lấy làm cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid  - 

19 theo quyết định số 1537/QĐ-UBND . 

1.3.3.4. Trung tâm Giám định Y khoa đã hoàn thành thủ tục đăng tải 

thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công và thực hiện công khai lựa 

chọn tổ chức đấu giá và thực hiện các báo cáo theo quy định. 

1.3.3.5. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đã tổ chức đấu giá và cho thuê 

theo quy định.  

1.3.3.6. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ: Trung tâm đã tổ chức đấu giá và 

cho thuê theo quy định.  

1.3.3.7. Bệnh viện Tâm thần: 

Kết quả cho đến nay, Bệnh viện đã hoàn thành thủ tục đấu giá cho thuê 03 

mặt bằng toàn thời gian để làm dịch căn tin, Nhà thuốc và Nhà xe. 

Đơn vị đã ban hành các Quyết định công khai sau khi đấu giá thành công 

gồm: Quyết định số 16/QĐ-BVTT ngày 13/01/2020, Quyết định số 227/QĐ-

BVTT ngày 14/07/2020, Quyết định số 134/QĐ-BVTT ngày 11/5/2021 và 

Quyết định số 94/QĐ-BVTT ngày 04/4/2022.  
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1.3.3.8.Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu đã lập Đề án sử dụng tài sản 

công, cho thuê 01 bãi giữ xe. Đề án đã có Quyết định phê duyệt của UBND Tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công 

vào mục đích cho thuê tại Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu; Đề án đã đầy đủ nội 

dung các tài sản hiện đang sử dụng vào mục đích cho thuê. Trung tâm đã tổ 

chức đấu giá và cho thuê theo quy định.  

1.4. Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong 

quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo: 

1.4.1. Những mặt tích cực, hiệu quả: 

        Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài 

sản công tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình quản lý, sử 

dụng tài sản. Thông qua các quy định của Luật, các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, trong công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công ngày càng nề nếp hơn. 

        Việc thực hiện cơ chế công khai đối với việc quản lý, sử dụng tài sản 

công đã góp phần không nhỏ trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi lãng phí, 

thất thoát tài sản... 

        Về cơ bản các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công đều sử dụng 

đúng mục đích, đúng công năng và đã thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng 

tài sản công theo các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

        1.4.2. Những tồn tại, hạn chế: 

        Công tác xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại một số đơn 

vị trong ngành còn chưa đầy đủ chi tiết, chưa phân rõ trách nhiệm cho từng cá 

nhân và bộ phận sử dụng tài sản theo quy định; việc chấp hành báo cáo tại một 

số đơn vị còn chậm. 

       Trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công vẫn còn một số đơn vị chưa 

kịp thời thực hiện việc kê khai, đăng ký tài sản theo đúng quy định. 

       Việc cập nhật biến động tài sản, việc chấp hành báo cáo tình hình quản lý 

sử dụng tài sản theo định kỳ còn chậm trễ, nội dung báo cáo chưa đấy đủ theo 

yêu cầu, không đúng thời gian...Chi tiết như sau: 

1.4.2.1. Bệnh viện Bà Rịa thực hiện quản lý và sử dụng tài sản công theo 

đúng quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 151/2017/NĐ-

CP. Các tài sản tại đơn vị được hạch toán ghi tăng, giảm, tính khấu hao, hao mòn 

đầy đủ về mặt hiện vật và giá trị, báo cáo quản lý, sử dụng theo đúng quy định 

hiện hành.Việc đầu tư mua sắm, thanh lý tài sản được thực hiện theo đúng tiêu 

chuẩn, định mức quy định của Pháp luật, quy trình, quy chế sử dụng tài sản của 

Bệnh viện Bà Rịa và được thực hiện công khai minh bạch trong toàn đơn vị góp 

phần vào công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Bệnh viện chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, mua sắm, đi thuê, 
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quản lý, sử dụng tài sản công. Tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước khi 

thực hiện đầu tư, mua sắm, sửa chữa…tài sản công. 

1.4.2.2. Trường Trung cấp Y tế đã tổ chức thực hiện quản lý và sử dụng 

tài sản công theo đúng quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị 

quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Các tài sản công được quản lý thống nhất, có 

sự phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân quản lý, sử dụng; Tài sản 

công được hạch toán đầy đủ về mặt hiện vật và giá trị, báo cáo quản lý, sử dụng 

theo đúng quy định hiện hành. Việc đầu tư mua sắm, thanh lý tài sản được thực 

hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định của Pháp luật, quy trình, quy chế 

sử dụng tài sản của Trường và được thực hiện công khai minh bạch trong toàn 

đơn vị góp phần vào công tác chống chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí. 

1.4.2.3. Bệnh viện Y học Cổ truyền: 

- Về mặt tích cực, hiệu quả: 

+ Máy móc trang thiết bị được bố trí sử dụng một cách khoa học, sử dụng 

hết công năng của thiết bị để phục vụ tốt cho bệnh nhân. 

+ Máy móc thiết bị hoạt động ổn định, một số trường hợp hư hỏng nhưng 

không đáng kể, có thể xử lý tại chỗ nên không ảnh hưởng đến công tác điều trị. 

- Những tồn tại: 

Hiện bệnh viện chưa nhập tài sản lên phần mềm quản lý tài sản công được 

do phát sinh lỗi không chuyển đổi được từ tài sản nhập ở phần mềm MISA sang 

phần mềm quản lý tài sản công. 

1.4.2.4. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu:  Không có ý kiến 

1.5. Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo 

cáo tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc trong năm 2022.   

         Tiếp tục thực hiện kiến nghị tại kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 

31/7/2020 của Thanh tra Tỉnh   

          Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công 

đối với các đơn vị trực thuộc ; 

           Sở Y tế đã triển khai các đơn vị thực hiện công tác tài sản công về Luật số 

15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 ; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 ; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 ; Thông tư số 

45/2018/TT-BTC… cập nhật các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Tài 

chính. 

         Triển khai và thực hiện xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

theo Công văn số 2316/STC-QLGCS  ngày 18/6/2018 của Sở Tài chính. Điển 

hình như sau: 

1.5.1.  Bệnh viện Y học Cổ truyền: 
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Năm 2020, thực hiện nội dung kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr ngày 

31/7/2020 của Chánh thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc mua sắm trang 

thiết bị y tế, vật tư y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến tháng 9/2019 và Công văn 

3607/SYT-KHTC ngày 21/10/2020, Bệnh viện đã tiến hành điều chuyển được 8 

trang thiết bị y tế đến các đơn vị có nhu cầu sử dụng.  

Năm 2021, còn lại 8 trang thiết bị y tế bệnh viện đã làm tờ trình xin được 

điều chuyển đến các đơn vị đang có nhu cầu.  

- 01 (một) Bộ dụng cụ trung phẩu 

- 02 (hai) Bộ dụng cụ tiểu phẩu 

- 03 (ba) Đèn mổ 

- 01 (một) Máy hút dịch phẩu thuật 

- 01 (một) Bàn mổ 

Năm 2022, do nhu cầu sử dụng của khoa khám bệnh cấp cứu và khoa 

Châm cứu dưỡng sinh-Phục hồi chức năng của bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh 

BR-VT nên bệnh viện thực hiện điều chuyển 02 (hai) Bộ dụng cụ tiểu phẩu cho 

các khoa để phục vụ công tác chuyên môn. 

Còn lại 06 trang thiết bị y tế bệnh viện đã làm tờ trình xin được điều 

chuyển đến các đơn vị đang có nhu cầu. 

- 01 (một) Bộ dụng cụ trung phẩu 

- 03 (ba) Đèn mổ 

- 01 (một) Máy hút dịch phẩu thuật 

- 01 (một) Bàn mổ 

1.5.2. Trung tâm Giám định Y khoa đã tổ chức thực hiện quản lý và sử 

dụng tài sản công theo đúng quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công và 

Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Các tài sản công được quản lý thống 

nhất, có quyết định phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân quản lý, 

sử dụng; Tài sản công được hạch toán đầy đủ về mặt hiện vật và giá trị, báo cáo 

quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành. 

Việc đầu tư mua sắm, thanh lý tài sản được thực hiện theo đúng tiêu 

chuẩn, định mức quy định của Pháp luật, quy trình, quy chế sử dụng tài sản của 

Trung tâm và được thực hiện công khai minh bạch trong toàn đơn vị góp phần 

vào công tác chống chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

1.5.3. Trung tâm Pháp Y: đã tổ chức thực hiện quản lý và sử dụng tài sản 

công theo đúng quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị quyết 

của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Các tài sản công được quản lý thống nhất, có sự 

phân công trách nhiệm cho từng bộ phận khoa, phòng, cá nhân quản lý, sử dụng. 

Tài sản công được hạch toán đầy đủ về mặt hiện vật và giá trị, báo cáo quản lý, 

sử dụng theo đúng quy định hiện hành. Việc đầu tư mua sắm, thanh lý tài sản 
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được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định của Pháp luật, quy 

trình, quy chế sử dụng tài sản của Trung tâm và được thực hiện công khai minh 

bạch trong toàn đơn vị góp phần vào công tác chống chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí. 

           2) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản 

công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 10/5/2019 của Ban chỉ đạo 167 

về việc triển khai thực hiện của Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ban chỉ đạo 167). 

Thực hiện Công văn số 2108/STC-QLGCS ngày 6/6/2019 của Sở Tài 

chính tỉnh về việc gửi báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà đất, biên bản kiểm tra hiện trạng theo Kế hoạch số 66/KH-BCĐ của Ban chỉ 

đạo 167. 

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-SYT ngày 27/5/2019 về việc 

triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu đến toàn bộ các đơn vị trực thuộc của Sở. 

Căn cứ theo nội dung yêu cầu thực hiện của Ban chỉ đạo 167, Sở Y tế đã 

tổng hợp và thực hiện báo cáo kê khai tại Công văn số 4065/SYT-KHTC ngày 

18/11/2020 (kèm theo mẫu 04a-ĐK/TSC đính kèm Thông tư 144/2017/TT-

BTC), đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang 

quản lý, sử dụng (Mẫu số 01 đính kèm theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP) của 

các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

           Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Điểm b Khoản 10 Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12/11/2018 về 

việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

          Kết quả sắp xếp, xử lý các tài sản công chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa 

hết công suất tại các đơn vị trực thuộc. Sở Y tế đã báo cáo phương án sắp xếp, 

thanh lý các trang thiết bị y tế của các đơn vị trực thuộc tại Công văn số 

1871/SYT-KHTC ngày 13/7/2018 và Công văn số 88/SYT-KHTC ngày 

09/01/2019 về việc  tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trong 

lĩnh vực y tế. Ngày 24/3/2020 Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

618/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dung 

của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. 

        Thực hiện Thông tư 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế về 

việc Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; Sở Y tế đã triển khai đến các đơn vị lập hồ sơ 

gửi về Sở Y tế để tổng hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt.  

        Báo cáo việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Sở Y tế và các đơn vị trực 

thuộc đang quản lý, sử dụng trên địa bàn theo Công văn số 5100/STC-
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QLGCS&TCDN của Sở tài chính. (CV số 7179/SYT-KHTC kèm phụ lục 

phương án sắp xếp cơ sở nhà đất của các đơn vị trực thuộc ngày 13/12/2021). 

        Sở Y tế và các đơn trực thuộc đã hoàn thành việc xây dựng Quy chế quản 

lý, sử dụng tài sản công theo Công văn số 2316/STC-QLGCS  ngày 18/6/2018 

của Sở Tài chính. 

        Hàng năm đơn vị đã thực hiện báo cáo rà soát cập nhật chuẩn hóa dữ liệu 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công hàng năm theo đề nghị của Sở Tài 

chính tại các Công văn số 1184/STC-QLGCS ngày 03/04/2018 và 320/STC-

QLGCS ngày 18/1/2019 đã được Sở Tài chính xác nhận đã thực hiện tại CV số 

2247/STC-QLGTS ngày 13/6/2018. Chi tiết như sau: 

 2.1. Bệnh viện Bà Rịa: 

- Việc tổ chức quản lý các tài sản công tại đơn vị được quản lý chặt chẽ, 

Bệnh viện phân công từng cá nhân, khoa, phòng cụ thể trong công tác quản lý tài 

sản của Bệnh viện. Bệnh viện đã ban hành thông báo số 819/TB-BVBR ngày 

01/12/2022 của Bệnh viện Bà rịa về việc triển khai kế hoạch kiểm kê thực tế tài 

sản, trang thiết bị y tế, công cụ dụng cụ, ấn phẩm, đồ vải, vật tư công nghệ thông 

tin năm 2022. Quyết định số 3478/QĐ-BVBR ngày 18/10/2022 quy định về quản 

lý tài sản, vật tư, trang thiết bị. Bên cạnh đó đơn vị đã ban hành  “Quy chế quản 

lý tài sản công tại Bệnh viện Bà Rịa” nhằm mục đích quản lý tốt tài sản công tại 

đơn vị để sẵn sàng phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân.  

  - Đơn vị đã luân chuyển máy móc thiết bị giữa các khoa, phòng để sử 

dụng hết công năng, hiệu suất của trang thiết bị hiện có. Tiến hành kiểm kê tài 

sản định kỳ hàng năm vào 31/12 (hoặc đột xuất khi cần), tính hao mòn theo quy 

định và rà roát lại tất cả tài sản chưa hết khấu hao nhưng hư hỏng không sửa 

chữa được hoặc sửa chữa không hiệu quả để trình cấp trên làm thủ tục thanh lý 

theo quy định của pháp luật. 

  -  Bệnh viện chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, mua sắm, đi 

thuê, quản lý, sử dụng tài sản công. Tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước 

khi thực hiện đầu tư, mua sắm, sửa chữa…tài sản công. 

2.2. Bệnh viện Vũng Tàu: Việc tổ chức quản lý, sử dụng các tài sản công 

tại bệnh viện được quản lý chặt chẽ, Bệnh viện phân công cụ thể từng cá nhân, 

khoa, phòng  trong công tác quản lý tài sản của Bệnh viện ban hành, quy định về 

quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị trong chi tiêu nội bộ 2022 đã ban hành “Quy 

chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Vũng Tàu” nhằm mục đích quản 

lý tốt tài sản công tại bệnh viện, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh 

nhân. Tiến hành kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm vào 31/12 (hoặc đột xuất khi 

cần), tính hao mòn theo quy định và rà roát lại tất cả tài sản chưa hết hao mòn 

nhưng hư hỏng không sửa chữa được hoặc sửa chữa không hiệu quả để trình cấp 

trên làm thủ tục thanh lý theo quy định của pháp luật. Bệnh viện Vũng tàu chấp 

hành các quy định của pháp luật về đầu tư, mua sắm, đi thuê, quản lý, sử dụng 

tài sản công.Tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước khi thực hiện đầu tư, 

mua sắm, sửa chữa…tài sản. 
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2.3. Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí : thực hiện Công văn số 2017/SYT-

KHTC ngày 26/04/2021 của Sở Y tế, về việc rà soát, cập nhật, báo cáo dữ liệu 

trên Phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước. Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí báo 

cáo các số liệu cập nhật theo các biểu mẫu đính kèm (01A,04A,04b,04C) 

 2.4. Bệnh viện Mắt không có kết luận ,kiến nghị của cơ quan thanh tra,  

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý ,sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo . 

 Đã thực hiện công khai tài sản nhà nước theo quy định của Luật Quản lý 

sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn và Thông tư số 144/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

          Đã thực hiện báo cáo, kiểm kê tài sản theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP 

ngày 26/12/2017 của Thủ tướng chính phủ. 

2.5. Bệnh viện Y học Cổ truyền: Thực hiện Công văn số 2017/SYT-

KHTC ngày 26/04/2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc báo cáo rà 

soát, cập nhật, báo cáo dữ liệu trên phần mềm Quản lý tài sản nhà nước. 

Thực hiện Công văn số 4523/SYT-KHTC ngày 15/12/2020 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài 

sản công năm 2020.  

Thực hiện Công văn số 7469/SYT-KHTC ngày 24/12/2021 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài 

sản công năm 2021. 

Thực hiện Công văn số 113/SYT-KHTC ngày 12/01/2023 của Sở Y tế về 

việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

Bệnh viện đã báo cáo theo mẫu như sau: 

+ Năm 2020: Báo cáo số 01/BC-YHCT ngày 04/01/2021 của Bệnh viện Y 

học Cổ truyền tỉnh BR-VT. 

+ Năm 2021: Báo cáo số 01/BC-YHCT ngày 04/01/2022 của Bệnh viện Y 

học Cổ truyền tỉnh BR-VT. 

+ Năm 2022: Báo cáo đề cương báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản 

công năm 2022. (Đính kèm báo cáo mẫu số 10a/CK-TSC, 10b/CK-TSC, 

10c/CK-TSC) 

Về công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản: 

Bệnh viện đã thực hiện ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

- Định kỳ vào cuối năm tài chính phòng Tổ chức Hành chính, Phụ trách 

trang thiết bị và Phòng Tài chính – Kế toán của bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh 

BR-VT phối hợp với các khoa/phòng sử dụng tài sản tiến hành kiểm kê trang 

thiết bị, phương tiện làm việc. Bệnh viện cũng đã thực hiện trích lập hao mòn 

TCSĐ theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ tài chính 
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quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. 

2.6. Trung tâm Kiểm nghiệp Dược phẩm, mỹ phẩm 

Trung tâm đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTKN ngày 27/01/2021 về 

việc Ban hành quy chế quản lý sử dụng tài công tại Trung tâm Kiểm nghiệm 

dược phẩm, mỹ phẩm  năm 2021; Thường xuyên lồng ghép trong các cuộc họp 

hàng tháng để tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công đến các CCVC-NLĐ trong đơn vị. 

Định kỳ, kiểm tra công tác tác sử dụng tài sản tại các phòng làm việc và 

của CCVC-NLĐ có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản. Tài sản công được 

công khai theo quy định hiện hành. 

2.7. Trung tâm Giám định Y khoa đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-

TTGĐYK ngày 09/03/2022 về việc Ban hành quy chế quản lý sử dụng tài công 

tại Trung tâm Giám định Y khoa; Thường xuyên lồng ghép trong các cuộc họp 

hàng tháng để tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công đến các CCVC và NLĐ trong đơn vị. 

- Định kỳ, kiểm tra công tác tác sử dụng tài sản tại các phòng làm việc và 

của CCVC và NLĐ có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản; Tài sản công 

được công khai theo quy định hiện hành. 

2.8. Trung tâm Pháp Y: đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-TTPY ngày 

16/3/2022 về việc Ban hành quy chế quản lý sử dụng tài công tại Trung tâm 

pháp y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Thường xuyên lồng ghép trong các cuộc họp 

hàng tháng để tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công đến toàn thể VC & NLĐ trong đơn vị. 

Định kỳ, kiểm tra công tác tác sử dụng tài sản tại các phòng làm việc và 

của VC & NLĐ có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản. Tài sản công được 

công khai theo quy định hiện hành. 

2.9. Trường Trung cấp Y tế: Định kỳ hàng năm trường đã tổ chức thực 

hiện quản lý và sử dụng tài sản công theo đúng quy định tại Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Các tài sản công 

được quản lý thống nhất, có sự phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, cá 

nhân quản lý, sử dụng; Tài sản công được hạch toán đầy đủ về mặt hiện vật và 

giá trị, báo cáo quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành. 

2.10. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu: Trong kỳ báo cáo, cơ quan 

đơn vị có thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng 

tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý hay không; 

nêu rõ số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tình hình thực hiện, kết quả kiểm tra: 

Hằng năm đơn vị có ban hành văn bản kế hoạch số 350/KH-TTYT ngày 

27/12/2022 của Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu về việc kiểm kê thực tế tài 

sản tại Trung tâm và các trạm Y tế phường/xã. Thực hiện Quyết định số 
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158/QĐ-TTYT ngày 31/05/2022 của Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu về 

việc thanh lý tài sản.  

3) Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công: Không có ý kiến. 

II. Tình hình sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP 

- Số lượng đơn vị trực thuộc 21 đơn vị. 

- Số lượng cơ sở nhà, đất của các đơn vị đang quản lý: 112 cơ sở nhà, đất 

- Số lượng đơn vị đã lập báo cáo kê khai: 21 đơn vị 

- Số lượng đơn vị đã được kiểm tra hiện trạng nhà đất: 21 đơn vị 

- Số lượng đơn vị, số cơ sở nhà, đất đã lập phương án sắp xếp: 21 đơn vị 

- Số lượng đơn vị, số cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt phương 

án sắp xếp: 112 cơ sở nhà, đất 

- Số lượng đơn vị, số cơ sở nhà, đất chưa lập phương án sắp xếp, chưa 

được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp: Không 

III. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại: 

1. Sở Y tế: đã dùng phần mềm Misa QLTS để quản lý về việc thực hiện 

và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình 

hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

2. Bệnh viện Bà Rịa: đã dùng phần mềm Misa QLTS để quản lý về việc 

thực hiện và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ 

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

3. Chi cục dân số - KHHGĐ đã dùng phần mềm Misa QLTS để quản lý về 

việc thực hiện và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản công phục 

vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

4. Bệnh viện Vũng Tàu đã dùng phần mềm Misa QLTS để quản lý về việc 

thực hiện và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ 

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

5. Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí: đã dùng phần mềm Misa QLTS để 

quản lý về việc thực hiện và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản 

công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

6. Bệnh viện Y học Cổ truyển: 

+ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12/11/2018 về việc tăng cường công tác 

quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu;  
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Thực hiện Công văn số 4523/SYT-KHTC ngày 15/12/2020 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài 

sản công năm 2020.  

Thực hiện Công văn số 7469/SYT-KHTC ngày 24/12/2021 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài 

sản công năm 2021. 

Thực hiện Công văn số 113/SYT-KHTC ngày 12/01/2023 của Sở Y tế về 

việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

Bệnh viện đã báo cáo theo mẫu như sau: 

+ Năm 2020: Báo cáo số 01/BC-YHCT ngày 04/01/2021 của Bệnh viện Y 

học Cổ truyền tỉnh BR-VT. 

+ Năm 2021: Báo cáo số 01/BC-YHCT ngày 04/01/2022 của Bệnh viện Y 

học Cổ truyền tỉnh BR-VT. 

+ Năm 2022: Báo cáo đề cương báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản 

công năm 2022. (Đính kèm báo cáo mẫu số 10a/CK-TSC, 10b/CK-TSC, 

10c/CK-TSC). 

- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/4/2020 về việc đẩy mạnh triển khai thi 

hành luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Thực hiện Công văn số 1344/SYT-KHTC ngày 15/5/2020 của Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc báo cáo rà soát dữ liệu phần mềm Quản lý tài 

sản nhà nước. Bệnh viện đã báo cáo theo mẫu số 354/YHCT-TCKT ngày 

05/06/2020 của Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh BR-VT. 

- Công văn số 14896/UBND-VP ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài 

sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

Thực hiện Văn bản số 2017/SYT-KHTC ngày 26/04/2021 về việc rà soát, 

cập nhật, báo cáo dữ liệu trên Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước, Bệnh viện đã 

báo cáo bằng văn bán số 38/BC-YHCT ngày 27/4/2021. Hiện bệnh viện chưa 

nhập tài sản lên phần mềm quản lý tài sản công được do phát sinh lỗi không 

chuyển đổi được từ tài sản nhập ở phần mềm MISA sang phần mềm quản lý tài 

sản công. 

7. Bệnh viện Mắt đã thực hiện theo chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 

12/11/2018 về việc tăng cường công tác quản lý ,sử dụng ,tài tài công tại các cơ 

quan ,tổ chức ,đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VT và chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 

17/04/2020 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành luật quản lý ,sử dụng tài sản 

công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh BRVT. 

Bệnh viện Mắt Tỉnh BRVT đã cập nhật phần mềm quản lý tài sản nhà nước trên 

cổng qltsnn.mof.gov.vn nhưng có một số vướng mắt như sau: 
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          + Phần mềm quản lý tài sản nhà nước trên cổng qltsnn.mof.gov.vn chưa 

sử dụng được, còn nhiều lỗi trong báo cáo chưa được khắc phục . 

+ Tài sản dưới 10.000.000 đ có trong danh mục tài sản cố  định đặc thù 

theo quyết định số 08/2020/QĐ –UBND  nhưng không nhâp được vào phần 

mềm tài sản nhà nước trên công altsnn.mof.gov.vn . 

+ Tính giá trị còn lại của tài sản khi nhập vào phần mềm quản lý tài sản 

nhà nước không điều chỉnh trùng khớp với báo cáo sổ sách được nên số tiền 

khấu hao và hao mòn lệch với trên sổ sách. 

8. Trung tâm Pháp Y: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tình tại 

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12/11/2018, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 

17/4/2020, Công văn số 14896/UBND-VP ngày 22/11/2022 của UBND tình 

BR-VT, Trung tâm đã thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng 

quy định của nhà nước. Tài sản cố định được theo dõi trên hệ thống sổ sách kế 

toán của đơn vị, đồng thời đơn vị đã rà soát cập nhật toàn bộ tài sản do đơn vị 

quản lý, sử dụng lên Phần mềm quản lý tài sản Nhà nước.  

Công tác quản lý tài sản được gắn với công tác lập, chấp hành dự toán 

ngân sách nhà nước, sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm, sử dụng tài sản theo tiêu 

chuẩn, định mức, đúng mục đích, trên tinh thần tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả; 

đồng thời, thực hiện công khai, kiểm kê và tính hao mòn tài sản theo quy 

định.Việc mua sắm tài sản, Trung tâm Pháp y trong năm 2022 không thực hiện 

mua sắm tài sản. 

9. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu đã dùng phần mềm Misa QLTS để 

quản lý về việc thực hiện và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản 

công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

10. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đã dùng phần mềm Misa QLTS để 

quản lý về việc thực hiện và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản 

công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

11. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã sử dụng phần mềm Misa QLTS 

để quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2022. 

12. Trung tâm Y tế huyện Long Điền Đơn vị đã thực hiện cấp nhật và 

chuẩn hóa dữ liệu trong mềm Quản lý tài sản công . 

13. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức đã dùng phần mềm Misa QLTS để 

quản lý về việc thực hiện và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản 

công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

14. Trung tâm Y tế Thị xã Phú Mỹ: đã dùng phần mềm Misa QLTS để 

quản lý về việc thực hiện và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản 

công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 

15. Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo đã dùng phần mềm Misa QLTS để 

quản lý về việc thực hiện và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm Quản lý tài sản 

công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. 
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IV. Báo cáo việc xây dựng Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công: 

1. Sở Y tế đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo Quyết 

định số 25/QĐ-SYT ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Y tế. 

2. Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình có thực hiện ban hành Quy chế 

quản lý tài sản công năm 2022:  Quyết định số 05/QĐ-CCDS ngày 26/02/2022 

của Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình quy định về quản lý tài sản, vật tư, 

trang thiết bị. 

3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-

ATTP  ngày 23/7/2018 về việc Ban hành “Quy chế quản lý, sử dụng tài sản”; 

thường xuyên lồng ghép trong các cuộc họp hàng tháng để tuyên truyền các văn 

bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đến các CBCC và 

người lao động trong đơn vị. 

4. Bệnh viện Bà Rịa có thực hiện ban hành Quy chế quản lý tài sản công 

năm 2022:  Quyết định số 3478/QĐ-BVBR ngày 18/10/2022 của Bệnh viện Bà 

Rịa quy định về quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị. 

5. Bệnh viện Vũng Tàu thường xuyên rà soát các quy định và quản lý sử 

dụng tài sản công theo các văn bản hướng dẫn hiện hành ,  đơn vị ban hành quy 

định về quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị trong chi tiêu nội bộ 2022 đã ban 

hành Quyết định số 1098/QĐ-BVVT ngày 31/03/2022 “Quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công tại Bệnh viện Vũng Tàu”  

6. Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công tại tại cơ quan theo Quyết định số 02/BVPPHC ngày 06/01/2022 và 

ban hành Quyết định quy trình mua sắm tài sản tại đơn vị theo Quyết định số 

116/BVPPHC ngày 02 tháng 6 năm 2022. 

 7. Bệnh viện Mắt đã ban hành Quy chế quản lý ,sử dụng tài sản công tại 

đơn vị theo quyết định số 677/QĐ-BVM ngày 17/12/2021 về việc ban hành quy 

chế quản lý và sử dụng tài sản công. 

8. Bệnh viện Y học Cổ truyển: Thực hiện Thông tư 144/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung của 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. Bệnh viện đã ban hành Quy chế quản lý, 

sử dụng tài công tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 

2022 theo Quyết định 27/QĐ-YHCT ngày 19/01/2022. 

9. Bệnh viện Tâm thần đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-BVTT ngày 

22/02/2022 về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài của Bệnh viện Tâm 

thần và được công khai rộng rãi trong đơn vị để VC-NLĐ được biết. 

 10. Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật đã ban hành Quy chế quản lý ,sử dụng 

tài sản công Quyết định số 02/QĐ-KSBT ngày 07/01/2022 của Trung tâm KSBT 

về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. 

11. Trung tâm Kiểm nghiệp Dược phẩm, mỹ phẩm: Trung tâm đã ban 

hành Quyết định số 12/QĐ-TTKN ngày 27/01/2021 về việc Ban hành quy chế 
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quản lý sử dụng tài công tại Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm  

năm 2021.Trong năm 2022 do không có nội dung sửa đổi nên đơn vị tiếp tục sử 

dụng quy chế quản lý sử dụng tài công năm 2021. 

12. Trung tâm Giám định Y khoa: Trung tâm thường xuyên rà soát các 

quy định về quản lý, sử dụng tài sản công theo các văn bản hướng dẫn hiện 

hành. Theo đó, năm 2022 đơn vị ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

theo Quyết định số 98/QĐ-TTGĐYK ngày 09/03/2022 và được công khai rộng 

rãi trong toàn đơn vị. 

13. Trung tâm Pháp Y: đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

của Trung tâm pháp y theo Quyết định số 104/QĐ-TTPY ngày 16/3/2022. 

14. Trường Trung cấp Y tế: Ban hành Quyết định số 150/QĐ-TCYT, ngày 

26/12/2022 về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại trường Trung cấp Y tế. 

15. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu có thực hiện ban hành Quy chế 

quản lý tài sản công năm 2022: Số 38/QĐ-TTYT ngày 08 tháng 02 năm 2022 

của Trung Tâm Y tế thành Phố Vũng Tàu. 

16. Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa: Đơn vị đã ban hành Quyết định số 

75/QĐ-TTYT ngày 25/05/2020 về Quy chế Quản lý tài sản công của Trung tâm 

Y tế thành phố Bà Rịa năm 2020. Gồm có 03 chương và 7 điều. 

17. Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc có thực hiện ban hành Quy chế 

quản lý tài sản công năm 2022 tại Quyết định Số 47/QĐ-TTYT ngày 14 tháng 

01 năm 2022 của Trung Tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. 

18. Trung tâm Y tế huyện Long Điền: Hàng năm, TTYT huyện xây dựng 

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo Quyết định số 43/QĐ-TTYT, ngày 

08/2/2022 của TTYT  để quản lý toàn bộ tài sản công tại TTYT huyện và 

PKKV, TYT xã/thị trấn trực thuộc. 

19. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức có thực hiện ban hành Quy chế quản 

lý tài sản công năm 2022: Số 37/QĐ-TTYT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của 

Trung Tâm Y tế huyện Châu Đức. 

20. Trung tâm Y tế Thị xã Phú Mỹ: Trung tâm đã ban hành Quyết định số 

19/QĐ-TTYT ngày 28/01/2021  về việc Ban hành quy chế quản lý sử dụng tài 

công tại Trung tâm Y tế Thị xã Phú Mỹ. Trong năm 2022 do không có nội dung 

sửa đổi nên đơn vị tiếp tục sử dụng quy chế quản lý sử dụng tài công năm 2022. 

21. Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ có thực hiện ban hành Quy chế quản lý 

tài sản công năm 2022: Quyết định Số 82/QĐ-TTYT ngày 16 tháng 02 năm 

2022 của Trung Tâm Y tế huyện Đất Đỏ. 

22. Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo đã  ban hành Quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công tại  tại cơ quan, đơn vị: Theo Quyết định số 19A/QĐ – TTYT 

ngày 28/02/2022 của TTYT Quân dân y Côn Đảo.  

Trên đây là một số nội dung báo cáo đơn vị đã thực hiện trong năm 2022 

về công tác quản lý và sử dụng tài sản công./. 
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        (Đính kèm các biểu mẫu báo cáo : Mẫu số 10a,10b,10c,10d-CK/TSC, Công 

văn số 5746/SYT-KHTC ngày 26/12/2022 của Sở Y tế về báo cáo phương án sắp 

xếp, xử lý nhà đất ; Phụ lục quy chế quản lý sử dụng TSC của các đơn vị trực 

thuộc). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các P. Giám đốc SYT; 

- Trang website SYT; 

- Lưu: VT, KHTC (KT). 
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