UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

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

Số: 212 /SYT-KHTC
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử
dụng tài sản công năm 2021

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày11 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Sở Tài chính.
Thực hiện Công văn số 5862/STC-QLGCS&TCDN ngày 22/12/2021 về
việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021. Sở Y tế báo cáo
kết quả thực hiện như sau:
I. Về nội dung báo cáo:
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. (Phụ
lục đính kèm)
1. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở Y tế và các
đơn vị trực thuộc đã được quán triệt thực hiện tương đối đầy đủ vào năm 2021.
+ Phản ảnh kịp thời và đầy đủ việc tăng, giảm về số lượng và nguyên giá
vào sổ sách kế toán.
+ Kiểm kê tài sản vào cuối năm, rà soát, đối chiếu theo quy định về tiêu
chuẩn định mức sử dụng tài sản đã sắp xếp, thanh lý theo quy định.
+ Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị theo
đúng định mức quy định.
1. Tình hình đầu tư, mua sắm tiếp nhận tài sản tại các đơn vị:
1.1. Sở Y tế
Mua sắm máy tính theo quyết số 4049/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của
UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2021; 06 bộ
máy tính và 03 bộ máy in, 01 máy Scan giá tiền 128.500.000 đồng, và mua từ
nguồn thu phạt Thanh tra 1 máy scan giá tiền 18.850.000
1.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Tiếp nhận: Chi cục An toàn VSTP tiếp nhận xe ô tô hiệu Toyota Altis biển
kiểm soát 72A 00054 từ Sở Y tế theo Quyết định 1537/QĐ-UBND ngày
9/6/2021của UBND tỉnh về việc điều chuyển xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VT.
Theo đó ngày 26/6/2021 đơn vị đã làm Tờ trình số 14/TTr-ATTP kính trình
Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính về việc đề nghị chuyển đổi công năng xe 72A
00054 thành xe chuyên dùng để phù hợp với mục đích sử dụng cho công tác vận
chuyển mẫu thực phẩm.
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Đến ngày 2/12/2021 đơn vị đã nhận được Công văn số 5472/STCQLGCS&TCDN của Sở Tài chính V/v chuyển đổi công năng xe ô tô phục vụ
công tác chung thành xe ô tô chuyên dùng vì vậy đơn vị đang chờ văn bản của
UBND tỉnh để tiếp tục xử lý.
1.3. Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình
Mua sắm tài sản tổng giá trị 32.900.000 đồng, cụ thể:
Mua sắm tập trung gồm 01 máy vi tính xách tay, giá trị 14.900.000 đồng
từ nguồn Ngân sách nhà nước (không tự chủ) theo quyết định số 1832/QĐUBND ngày 06/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 của tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu.
Mua 01 máy scan trị giá 18.000.000 đồng từ nguồn Ngân sách nhà nước
(kinh phí không tự chủ).
1.4. Bệnh viện Lê Lợi
Mua sắm tài sản từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, máy lạnh, máy
photo, container, máy tính , máy bơm...có giá trị: 832.439.000 đồng.
1.5. Bệnh viện Bà Rịa
Mua sắm tài sản từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là: 26 tài sản với
nguyên giá: 1.930.400.000 đồng.
1.6. Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí
Mua sắm: Từ quỹ phát triển sự nghiệp: 3 tài sản cố định nguyên giá:
31.856.000 đồng
Tiếp nhận: Từ nguồn tài trợ: 11 Tài sản cố định được cấp bằng hiện vật do
nhà tài trợ Quỹ toàn cầu nguyên giá 577.087.000 đồng theo Công văn số
214/QĐBVPTW ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Bệnh viện Phổi Trung ương.
1.7. Bệnh viện Tâm thần
Tiếp nhận:
- Máy điện não đồ vi tính từ Bệnh viện Y học cổ truyền: 700.000.000
đồng, theo Quyết định số 530/QĐ-UBND tỉnh ngày 09/03/2021.
- Máy điện tim 3 kênh từ TTYT Thành Phố Vũng Tàu: 48.380.000 đồng,
theo Quyết định số 313/QĐ-SYT ngày 13/04/2021.
- Máy phân tích huyết học 18 thông số từ TTYT Châu Đức: 340.926.000
đồng, theo Quyết định số 314/QĐ-SYT ngày 13/04/2021.
1.8. Bệnh viện Mắt
Mua sắm:16 tài sản cố định khác nguyên giá 1.976.200.000 đồng trong đó:
- Từ nguồn tài trợ: 8 Tài sản cố định được mua bằng nguồn tiền tài trợ
nguyên giá 1.877.000.000 đồng theo Văn bản số 1671/SYT-KHTC V/v chủ
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trương mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng từ nguồn tài trợ của Công ty
Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn và Uỷ nhiệm chi số 08/02/2102221020547-1711013 ngày 22 tháng 2 năm 2021.
- Từ quỹ phát triển sự nghiệp : 8 tài sản cố định nguyên giá 99.200.000 đ.
1.9. Bệnh viện Y học Cổ truyền
Tiếp nhận: Tài sản là Máy phân tích huyết học 18 thông số từ TTYT Châu
Đức theo Quyết định Số 312/QĐ-SYT ngày 13/4/2021 của Sở Y tế về việc điều
chuyển tài sản là trang TBYT từ TTYT Châu Đức.
1.10. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàutâm âm y tế Thành phố Vũng Tàu
Mua sắm: 107.200.500 đồng, từ quỹ phát triển sự nghiệp (1 tủ lạnh, 6 máy
lạnh, 1 tủ mát, 1 tủ nhôm)
Mua sắm từ nguồn UBND hỗ trợ: 182.800.000 đồng
+ 01 Máy phun thuốc STIHLSR 420 có nguyên giá: 62.000.000 đồng
(hóa đơn số VS/19E 0000503 ngày 06/10/2021và quyết định số 413/QĐ-TTYT
ngày 26/10/2021 của Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu).
+ 03 Máy lắc Vortex hỗ trợ hệ thống Reatime-CPR tự động có nguyên giá
22.800.000 đồng (hóa đơn số TL/20E 0000016 ngày 22/11/2021).
+ 01 Tủ lạnh âm sâu - 86 độ C có nguyên giá: 98.000.000 đồng ( hóa đơn
KD/21E 0000088 ngày 13/12/2021).
Tiếp nhận: 406.876.000 đồng.
+ 01 Tủ an toàn sinh học có nguyên giá 33.000.000 đồng của Bệnh viện
phổi Phạm Hữu Chí (QĐ số 38/QĐ-BVPPHC ngày 16/03/2021và biên bản bàn
giao máy và trang thiết bị ngày 16/03/2021).
+ 01 Kính hiển vi có nguyên giá 32.950.000 đồng của Bệnh viện phổi
Phạm Hữu Chí (QĐ số 38/QĐ-BVPPHC ngày 16/03/2021và biên bản bàn giao
máy và trang thiết bị ngày 16/03/2021).
+ 01 Máy phân tích huyết học tự động 18 thông số, 30test/ giờ có nguyên
giá 370.926.000 đồng giá trị còn lại là 340.926.000 của Trung tâm Y tế thị xã
Phú Mỹ (Số 164/QĐ-SYT ngày 04/03/2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu).
1.11. Trung tâm Giám định Y Khoa
Mua sắm: Trung tâm thực hiện mua sắm 01 bộ máy lạnh, có giá trị:
8.996.000 đồng.
1.12. Trung tâm Y tế Quân – Dân Y Côn Đảo
Mua sắm: Mua sắm phát sinh trong năm: 104.000.000 đồng. (Gồm 01 Hệ
thống Camera giám sát. Tài sản được mua từ Nguồn Kinh phí phòng, chống
dịch Covid -19 của UBND tỉnh.
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Tiếp nhận: Tiếp nhận của Sở y tế tỉnh cấp phát sinh trong năm: 960.441.625
đồng. Trong đó: Tài sản cấp theo QĐ số 1037/QĐ – SYT, ngày 08/12/2020 là
350.000.00 đồng; Tài sản cấp theo QĐ số 1036/QĐ – SYT, ngày 08/12/2020 là
118.441.625 đồng: tài sản cấp theo QĐ số 315/QĐ – SYT, ngày 14/04/2021 là
492.000.000 đồng. (Nguồn ngân sách Nhà nước – được điều chuyển từ các
Trung tâm Y tế Long Điền Và Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu).
1.13. Trường Trung cấp Y tế
Mua sắm tài sản năm 2021 là: Trường TCYT đã mua sắm tập trung: 06 máy
vi tính để bàn.
Nguyên giá: 14.900.000 đồng/máy x 06 máy = 89.400.000 đồng.
1.14. Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm
Mua sắm: Trung tâm thực hiện mua săm tài sản tổng giá trị:
108.005.000đồng, cụ thể:
+Mua sắm tập trung gồm 02 máy vi tính để bàn, 01 máy tính xách tay, 01
máy in, tổng giá trị là: 51.700.000 đồng theo quyết định số 1832/QĐ-UBND
ngày 06/7/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt
kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 của tỉnh BR
– VT.
+Mua 02 máy lạnh, 01 máy scan, 01 tủ lạnh, tổng giá trị là: 56.305.000
đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.
1.15. Trung tâm Y tế Đất Đỏ
Tiếp nhận: tài sản 10.730.000 đồng bộ máy vi tính để bàn từ Bệnh viện
Phổi PHC.
1.16. Trung tâm Y tế Xuyên Mộc
Tiếp nhận: tiếp nhận 03 (ba) tài sản là trang thiết bị y tế chuyên dùng điều
chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Long Điền, từ Trung tâm Y tế Thị xã Phú Mỹ,
từ Bệnh viện Y học cổ truyền. Cụ thể như sau:
- Từ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (Theo Quyết định số 491/QĐ-UBND
ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu): 01 Máy đo điện cơ
Nguyên giá: 850.000.000đ; Giá trị còn lại: 573.750.000đ.
- Từ Trung tâm Y tế huyện Long Điền (Theo Quyết định số 532/QĐ-SYT
ngày 09/3/2021 của Sở Y tế): 01 Máy gây mê, nguyên giá: 730.854.520đ; Giá trị
còn lại: 365.427.260đ.
- Từ Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ (Theo Quyết định số 492/QĐ-SYT
ngày 05/3/2021 của Sở Y tế): 01 Hệ thống nội soi dạ dày tài sản, nguyên giá:
1.437.770.000đ; Giá trị còn lại: 862.662.000đ.
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Tài sản tiếp nhận từ tài trợ:
- Từ Công ty YNHH điện lực BOT Phú Mỹ 02 Máy chạy thận nhân tạo,
nguyên giá:500.000.000đ; Giá trị còn lại: 500.000.000đ.
- Từ tập đoàn NOVALAND và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
01 Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tư REAL TIME PCR Tự động,
nguyên giá: 5.900.000.000đ; Giá trị còn lại: 5.900.000.000đ.
03 Bộ MICROPIPETTE, nguyên giá: 31.405.000đ; Giá trị còn lại:
31.405.000đ.
01 Nồi hấp tiệt trùng, nguyên giá:140.000.000đ; Giá trị còn
lại:140.000.000đ.
02 Tủ mát trữ hóa chất 280, nguyên giá:133.100.000đ; Giá trị còn lại:
133.100.000đ.
02 Máy VORTEX, nguyên giá:11.000.000đ; Giá trị còn lại: 11.000.000đ
02 Máy ly tâm SPINDOWN, nguyên giá:16.060.000đ; Giá trị còn lại:
16.060.000đ.
01 Tủ lạnh âm sâu từ -20 độ C tới -40 độ C (Kiểu đứng) nguyên giá:
64.900.000đ; Giá trị còn lại: 64.900.000đ.
02 Tủ thao tác PCR, nguyên giá: 105.600.000đ; Giá trị còn lại:
105.600.000đ.
01 Máy ly tâm, nguyên giá: 104.000.000đ; Giá trị còn lại: 104.000.000đ.
01 Tủ an toàn sinh học cấp 2 (Tủ đôi), nguyên giá: 191.400.000đ; Giá trị
còn lại: 191.400.000đ.
1.17. Trung tâm Y tế Châu Đức
Mua sắm tài sản: 12 cái với nguyên giá: 128.030.600 đồng, mua từ nguồn
dịch vụ khám chữa bệnh.
Mua sắm tập trung 6 cái máy vi tính với số tiền 77.400.000 đồng, theo quyết
định số 36/QĐ-TTCNTT&TT ngày 27/08/2021 của Trung tâm Công nghệ thông
tin và Truyền thông về việc phê duyệt duyệt kết quả lựa họn nhà thầu gói thầu
”thiết bị tin học””thuộc dự toán”Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm
2021 của tỉnh BRVT. Từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp.
Tiếp nhận: Từ nguồn tài trợ 3 thiết bị cho phòng khám với nguyên giá
204.100.000 trong đó: Máy chụp hình màu đáy mắt cầm tay (1 cái), kính soi đáy
mắt 90D (1 cái), Kính 3 gương khám mắt (1 cái), căn cứ vào Biên bản bàn giao
hàng hóa ngày 23/3/2021/FHFVN VÀ NGÀY 25/02/2021/FHFVN của tổ chức
The fred hollows founda VN; Ngày 17/5/2021 Trung tâm nhận từ nguồn tài trợ
thiết bị cho phòng khám với nguyên giá :148.000.000. Máy đo chức chức năng
hô hấp + Bộ vi tính + Máy in ( 1 cái). Căn cứ vào biên bản bàn giao hàng hóa
ngày 17/5/2021 của Công ty TNHH AstraZeneca VN. Nhận 1 chiếc xe cứu
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thương từ ỦY BAN MTTQ VN Tỉnh BRVT theo QĐ số:309/QĐ-BCTr Bà rịa
Vũng tàu ngày 2/12/2021 với nguyên giá là.1.076.220.000 . Xe cứu thương
Huynhdai Solati STD Ambulance (1 chiếc). Hiện Sở Y tế đang trình UBND
tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định
29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ.
1.18. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC)
Mua sắm: Tài sản mới phục vụ chung và cho chuyên môn từ nguồn quỹ phát
triển sự nghiệp của đơn vị cụ thể:
+ Máy móc thiết bị văn phòng, nguyên giá: 194.340.000 đồng.
+ Máy móc thiết bị phục vụ chuyên môn, nguyên giá: 140.301.000 đồng.
Tiếp nhận: Tài sản từ nguồn viện trợ do JICA Nhật bản theo Quyết định số
5379/QĐ-BYT ngày 23/11/2021 của Bộ Y tế, gồm:
+13 Hòm lạnh (RCW 25-24IP BL-53 POS VE 16), nguyên giá:
145.350.972 đồng.
+ Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc-xin, nguyên giá:74.373.678 đồng (do
UNICEF tài trợ theo Quyết định số:1209/QĐ-VSDTTU ngày
04/10/2021).
Tiếp nhận: Tài sản từ nguồn tài trợ do Tập đoàn Vigroup - theo Quyết định
số: 1081/QĐ-SYT ngày 11/11/2021, gồm:
+ Hệ thống Real-time PCR, nguyên giá : 1.050.000.000 đồng.
+ Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động, nguyên giá: 1.540.000.000đồng.
Tiếp nhận: Tài sản từ nguồn tài trợ do báo Tài nguyên môi trường (theo
BBBG thiết bị ngày 05/10/2021), gồm:
+ Máy xét nghiệm PCR tự động, Nguyên giá: 4.592.300.000 đồng.
2. Tình hình thanh lý, điều chuyển tài sản tại Sở Y tế và các đơn vị:
2.1. Sở Y tế
Sở Y tế đã điều chuyển xe ô tô hiệu Toyota Altis biển kiểm soát 72A
00054 sang Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo Quyết định 1537/QĐUBND ngày 9/6/2021của UBND tỉnh về việc điều chuyển xe ô tô dôi dư của các
cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VT.
2.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục ATVSTP đã thanh lý một xe ô tô (BKS 72C-0610) theo Quyết
định số 1536/QĐ-UBND ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh về việc thanh lý xe ô tô
dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VT, số tiền thu
được đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính số tài khoản: 3941.0.9089104 tại
kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với số tiền: 82.000.000 đồng (Bằng
chữ: Tám mươi hai triệu đồng).
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2.3. Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Dân số - KHHGĐ đã thanh lý xe ô tô Toyota Landcruiser (BKS
72C-0491) theo quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của UBND tỉnh
Bà Rịa Vũng Tàu về việc thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của
Chi cục Dân số-KHHGĐ, số tiền thu được đã nộp vào tài khoản của Sở Tài
chính số tài khoản: 3941.0.9089104 tại kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
với số tiền: 242.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tram bốn mươi hai triệu đồng).
2.4. Trung tâm Pháp y
Trung tâm Pháp y đã thanh lý một xe ô tô (BKS 72C-0778) theo Quyết
định số 1562/ QĐ- UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số
tiền thu được là: 36.250.000đ (Số tiền bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, hai trăm
năm mươi ngàn đồng). Sau khi trừ các chi phí liên quan số tiền còn lại đơn vị
được trích lập quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị theo quy định tại khoản 2
Điều 55 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ.
2.5. Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí
Bệnh viện Phổi PHC đã thanh lý một xe ô tô (BKS 72C-0724) theo Quyết
định số 690/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về việc thanh lý xe ô tô
phục vụ công tác chung dôi dư của Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, số tiền thu
được đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính số tài khoản: 3941.0.9089104 tại
kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là: 306.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba
trăm lẻ sáu triệu đồng).
2.6. Trung tâm Y tế Đất Đỏ
Trung tâm Đất Đỏ đã thanh lý một xe ô tô cứu thương (BKS 72C-0745)
theo Quyết định số 174/ QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu, số tiền thu được là: 15.300.000đ (Số tiền bằng chữ: Mười lăm triệu,
ba trăm ngàn đồng). Sau khi trừ các chi phí liên quan số tiền còn lại đơn vị được
trích lập quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị theo quy định tại khoản 2 Điều 55
Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ.
2.7. Bệnh viện Bà Rịa
Bệnh viện đã thanh lý thang máy tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa ( cơ sở
cũ của Bệnh viện Bà Rịa) theo Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 26/4/2021
của UBND tỉnh. Thang máycó tải trọng 1000kg, nhãn hiệu Thiên Nam có
nguyên giá là 525.000.000 đồng, giá trị còn lại là 0 đồng, hình thức thanh lý:
bán đấu giá tài sản. Số tiền thu được là 41.000.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu
đồng). Sau khi trừ các chi phí liên quan số tiền còn lại đơn vị được trích lập quỹ
phát triển sự nghiệp của đơn vị theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ.
2.8. Bệnh viện Y học Cổ truyền
Điều chuyển: Ngày 5/3/2021 Bệnh viện điều chuyển tài sản là Máy điện
cơ sang TTYT Xuyên Mộc theo Quyết định Số 491/QĐ-UBND ngày 5/3/2021
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của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc điều chuyển tài sản từ BV YHCT
sang TTYT Xuyên Mộc.
- Ngày 9/3/2021 Bệnh viện điều chuyển tài sản là Máy điện não vi tính

sang BV Tâm thần theo Quyết định Số 530/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 của
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc điều chuyển tài sản từ BV YHCT sang
BV Tâm thần.
- Ngày 14/4/2021 Bệnh viện điều chuyển tài sản là 01 Máy đo độ đông

máu bán tự động và 02 Bơm tiêm điện sang TTYT QDY Côn Đảo theo Quyết
định Số 315/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về
việc điều chuyển tài sản từ BV YHCT sang TTYT QDY Côn Đảo.
- Ngày 23/7/2021 Bệnh viện nhận được quyết định thanh lý Máy huyết

học tự động theo Quyết định Số 696/QĐ-SYT về việc thanh lý Máy huyết học tự
động của Bệnh viện Y học Cổ truyền. Nhưng vì lý do dịch bệnh COVID-19
bùng phát Bệnh viện được trưng dụng là Cơ sở 2-Bệnh viện dã chiến Điều trị
Bệnh nhân COVID-19 theo Quyết định Số 1789/QĐ-UBND ngày 3/7/2021 của
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai Cơ sở 2-Bệnh viện dã chiến
Điều trị Bệnh nhân COVID-19 nên Bệnh viện chưa hoàn thành thủ tục thanh lý
tài sản. Lý do: Bệnh viện chưa tìm được công ty thẩm định giá phù hợp vì đa số
các công ty thẩm định giá đều ở tại TP HCM dẫn đến khó khăn trong việc di
chuyển để định giá Máy huyết học tự động.
2.9. Trung tâm y tế TP Vũng Tàu
Điều chuyển 01 tài sản cho Bệnh viện Tâm thần (theo QĐ 313/QĐ-SYT
ngày 13/04/2021): 01 Máy điện tim 3 kênh có nguyên giá là 48.380.000 đồng,
giá trị còn lại 26.609.000 đồng.
Thanh lý 01 máy phát điện 25K WA Tiger Diesel Silence (theo QĐ số
348a/QĐ-TTYT ngày 07/08/2018) có nguyên giá 92.475.000 đồng, giá trị còn
lại là 0 đồng.
Thanh lý 01 máy Photocoppy RICOH MP 2500 sử dụng năm 2008 (theo
QĐ số 317/QĐ-TTYT ngày 10/08/2020) có nguyên giá 57.000.000 đồng, giá trị
còn lại là 0 đồng.
Thanh lý 17 tài sản và nhiều công cụ dụng cụ khác (theo QĐ 201/QĐTTYT ngày 08/06/2021):
Số tiền thu được sau khi thanh lý : 1.237.300 đồng (đính kèm số phiếu thu
VP 238 ngày 15/07/2021), số tiền đã nộp vào quỹ phát triển sự nghiệp của đơn
vị.
2.10. Trung tâm Y tế Long Điền
Thanh lý công trình phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Long Hải, diện
tích 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
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+ Hình thức thanh lý : phá dỡ, hủy bỏ. Vật tư, vật liệu thu hồi từ phá dỡ,
hủy bỏ tài sản
+ Hình thức bán : chỉ định
+ Người mua : Cty TNHH Đầu Tư TMDV Sơn Thành Phát.
+ Số tiền thu được : 5.320.200đồng ( Năm triệu ba trăm hai mươi ngàn hai
trăm đông), nộp vào quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị.
Điều chuyển về TTYT Xuyên Mộc 01 Máy gây mê giúp thở có nguyên giá:
730.854.520 đồng, giá trị còn lại: 365.427.260 đồng theo QĐ số 532/QĐ-UBND
ngày 09/3/2021 và TTYT Quân Dân Y Côn Đảo 01 Dao mổ điện có nguyên giá:
236.823.250 đồng, giá trị còn lại: 118.441.626 đồng theo QĐ số 1036/QĐ-SYT
ngày 8/12/2020 của Sở Y tế
2.11. Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ
Thanh lý hệ thống xử lý chất thải rắn y tế theo QĐ số: 1121/QĐ-UBND
ngày 26/4/2021. Tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán: 1.890.450.000
đồng, giá trị còn lại là: 189.045.000 đồng. Đơn vị đã thực hiện các thủ tục thanh
lý theo quy định, tài sản (hệ thống xử lý chất thải rắn y tế) được bán đấu giá và
giá trúng là: 9.500.000 đồng theo thông báo số 16/TB-TTYT ngày 06/7/2021.
Sau khi trừ các chi phí liên quan số tiền còn lại đơn vị được trích lập quỹ
phát triển sự nghiệp của đơn vị theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ.
Điều chuyển về Trung tâm Y tế Xuyên Mộc 01 Hệ thống nội soi dạ dày tài
sản, nguyên giá: 1.437.770.000đ; Giá trị còn lại: 862.662.000đ Theo Quyết định
số 492/QĐ-SYT ngày 05/3/2021 của Sở Y tế.
2.12. Trung tâm Y tế Châu Đức
Điều chuyển cho Bệnh viện Tâm thần 01 Máy phân tích huyết học 18
thông số; Nguyên giá: 340.926.000 đồng theo quyết định số:314/QĐ-SYT ngày
13/04/2021 cùa Sở Y tế.
Điều chuyển cho Bệnh viện Y học Cổ truyền 01 Máy phân tích huyết học
18 thông số; Nguyên giá: 340.926.000 đồng theo quyết định số:312/QĐ-SYT
ngày 13/04/2021 cùa Sở Y tế.
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:
Hiện nay Sở Y tế có 09 đề án được UBND tỉnh phê duyệt cho 07 đơn vị
trực thuộc như sau:
3.1. Bệnh viên Lê Lợi: Ngày 28/6/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu đã có Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án sử dụng tài
sản công tại Bệnh viện Lê Lợi mục đích cho thuê và kinh doanh.
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Ngày 24/4/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết
định 1007/QĐ – UBND sửa đổi bổ sung số 1640/QĐ-UBND về việc Phê duyệt
Đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Lê Lợi mục đích cho thuê và kinh
doanh.
Kết quả cho đến nay, Bệnh viện đã hoàn thành thủ tục đấu giá cho thuê 08
mặt bằng toàn thời gian để làm dịch vụ nước giải khát và làm quầy thuốc,căn
tin, nhà xe.
Trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bệnh viên đã thực
hiện miễn giảm 50% tiền thuê mặt bằng trong tháng 7 + 8 + 9 và 10/2021 cho hộ
kinh doanh: quán cà phê , căn tin, nhà xe, …
Số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng: 1.554.050.000 (Một tỷ năm
trăm năm mươi bốn triệu không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
Số tiền thu được từ việc kinh doanh dinh dưỡng: 6.706.152. 943 (Sáu tỷ
bảy trăm lẻ sáu triệu một trăm năm mươi hai ngàn chín trăm bốn mươi ba đồng
chẵn.).
Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng và kinh doanh dinh
dưỡng là: 8.260.202.943 (Tám tỷ hai trăm sáu mươi triệu hai trăm lẻ hai ngàn
chín trăm bốn mươi ba đồng chẵn). Bệnh viện đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cơ
quan thuế như: Nộp thuế GTGT, thuế TNDN hàng năm.
3.2. Bệnh viện Bà Rịa : Ngày 27/6/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu đã có Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án sử dụng tài
sản công tại Bệnh viện bà Rịa mục đích cho thuê và kinh doanh; Cụ thể tài sản
cho thuê mặt bằng đặt trụ ATM, kính thuốc, yến sào, căn tin, giữ xe. Tài sản tự
kinh doanh các dịch vụ sau: Khu giường bệnh điều trị theo yêu cầu, phục vụ suất
ăn bệnh nhân theo chế độ bệnh lý, nhà thuốc bệnh viện, khám bệnh dịch vụ.
Số tiền thu được từ việc kinh doanh tài sản công năm 2021 là:
66.020.878.000đ (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ, không trăm hai mươi triệu, tám
trăm bảy mươi tám ngàn đồng), từ việc cho thuê tài sản công là: 1.638.278.000đ
(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi tám ngàn
đồng). Bệnh viện đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cơ quan thuế như: Nộp thuế
GTGT, thuế TNDN hàng năm.
3.3. Trung tâm y tế Đất Đỏ: Ngày 14/08/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu đã có Quyết định số 2069/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án sử
dụng tài sản công tại Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ vào mục đích cho thuê. Cụ
thể tài sản cho thuê mặt bằng nhà xe và căn tin.
Số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản nhà xe, căn tin năm 2021 là:
19.664.000 đồng ( Mười chin triệu sáu trăm sáu mươi bốn ngàn đồng), số thu
thấp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Trung tâm đã thực hiện miễn giảm
tiền thuê mặt bằng cho khách hàng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.
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3.4. Trung tâm Giám định Y khoa: Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu đã có Quyết định số 1995/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án sử
dụng tài sản công tại Trung tâm Giám định Y khoa vào mục đích kinh doanh và
cho thuê; cụ thể tài sản cho thuê mặt bằng căn tin, quầy thuốc và khám chữa
bệnh ngoài giờ, và tài sản tự kinh doanh các dịch vụ khám các chức năng siêu
âm và chụp XQ.
Theo nội dung của Đề án, Trung tâm được sử dụng 05 mặt bằng để cho
thuê làm dịch vụ căn tin, nước giải khát, làm quầy thuốc và khám chữa bệnh
ngoài giờ, đồng thời tổ chức kinh doanh các dịch vụ khám siêu âm và chụp X
quang.
Kết quả cho đến nay, Trung tâm đã ký hợp đồng cho thuê 01 mặt bằng toàn
thời gian để làm dịch vụ nước giải khát kể từ ngày 01/01/2020.
- 01 mặt bằng làm dịch vụ quầy thuốc tây, được ký Hợp đồng từ ngày
01/04/2020 , tuy nhiên khách hàng đã xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với
lý do cá nhân. Thời gian xin chấm dứt Hợp đồng từ ngày 01/04/2021.
- 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 đang tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.
Trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Trung tâm đã thực
hiện miễn giảm tiền thuê mặt bằng cho khách hàng trong thời gian thực hiện
giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.
Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng năm 2021: 81.417.000
đồng (Tám mươi mốt triệu bốn trăm mười bảy ngàn đồng chẵn./.) Trung tâm đã
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế như: Nộp thuế GTGT, thuế
TNDN, tiền thuế đất và thuê đất hàng năm.
3.5. Trường Trung cấp y tế:
+ Quyết định phê duyệt số 1365/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 về
việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Trung cấp Y tế vào mục
đích liên kết đào tạo.
+ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 về việc phê
duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Trung cấp Y tế vào mục đích cho
thuê và kinh doanh.
 Đối với hoạt động liên kết đào tạo: Nhà trường đã đăng tải thông tin,
thông báo công khai lựa chọn đối tác để thực hiện liên kết trên trang thông tin
điện tử của Cục Quản lý giá công sản của Bộ Tài chính ngày 23/7/2019.
Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai là đơn vị liên kết đào tạo với nhà trường từ
nhiều năm học vừa qua.
 Đối với hoạt động cho thuê nhà xe, căn tin: Nhà trường đã ký Hợp đồng
dịch vụ đấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh BR-VT.
Công tác tổ chức thực hiện đấu giá; đăng tải thông tin, thông báo công khai,
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niêm yết việc đấu giá cho thuê các tài sản về cơ bản đã thực hiện đầy đủ trình tự,
thủ tục nhưng hiện nay đã không đưa vào cho thuê.
 Đối với hoạt động kinh doanh Ký túc xá: Nhà trường áp dụng đơn giá đã
xây dựng trong Đề án nhưng hiện nay đã không đưa vào kinh doanh.
Kết quả trong năm 2021:
* Đối với hoạt động liên kết đào tạo: Quyết định phê duyệt số 1365/QĐUBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công
tại Trường Trung cấp Y tế vào mục đích liên kết đào tạo.
Trong năm 2021 ( năm học 2020-2021). Trường TCYT đã sử dụng:
+12 phòng học, thực hành với diện tích 835,65 m2 và 66 thiết bị, mô hình
đưa vào sử dụng cho hoạt động liên kết đào tạo (kèm phụ lục 10d) và Doanh thu
được đối tác chuyển trả là: 645.975.000 đồng.
* Đối với hoạt động kinh doanh, cho thuê: Quyết định số 1958/QĐUBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công
tại Trường Trung cấp Y tế vào mục đích cho thuê và kinh doanh.
Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên không có tài sản cho
thuê và kinh doanh.
Lý do: khu vực căn tin, nhà xe, khu ký túc xá đã được UBND tỉnh – Ban
phòng chống dịch Covid 19 tỉnh BR-VT trưng dụng làm khu cách ly tập trung.
3.6. 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.
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.
Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê mặt bằng: 135.550.000 đồng (Một
trăm ba mươi năm triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng). Bệnh viện đã thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế như: Nộp thuế GTGT, thuế TNDN.
3.7. Trung tâm Y tế Xuyên Mộc: Ngày 15/10/2020 đơn vị đã được UBND
tỉnh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo Quyết
định số 3152/QĐ-UBND.
+ Ngày 31/12/2020 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu có Công văn số 681/TTDVĐGTS về việc đấu giá thành tài sản sử dụng tài
sản công tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc vào mục đích cho thuê.
+ Ngày 04/01/2021 Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc tiến hành ký kết
hợp đồng cho thuê nhà giữ xe với bà Lê Thị Bích Loan. Thời gian thực hiện hợp
đồng: Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 (Hợp đồng số 01/HĐ-TMB).
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+ Ngày 04/01/2021 Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc tiến hành ký kết
hợp đồng cho thuê nhà ăn căn tin với Ông Lê Thanh Chiến. Thời gian thực hiện
hợp đồng: Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 (Hợp đồng số 02/HĐ-TMB).
- Tổng doanh thu từ cho thuê nhà giữ xe và nhà ăn căn tin trong năm
2021: 180.000000đ (trong đó: Thu từ cho thuê nhà giữ xe: 162.000.000đ; Thu từ
cho thuê nhà ăn căn tin: 18.000.000đ).
+ Đã nộp thuế GTGT (5%) và thuế TNDN(5%) từ nguồn thu cho thuê nhà
giữ xe và nhà ăn căn tin: 18.000.000đ.
3.8. Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu: Ngày 31/12/2020 đơn vị đã được
UBND tỉnh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo
Quyết định số 4016/QĐ-UBND.
Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu đã đấu giá cho thuê- Bãi gửi xe từ năm 20212024; Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu cho thuê 01 bãi giữ xe/250m2 từ ngày
01/04/2021, giá cho thuê công khai là: 18.000.000 đồng/ tháng (18.000.000
đồng x 9 tháng = 162.000.000 đồng) . Do dịch bệnh nên Trung tâm có giảm giá
cho thuê bãi giữ xe 3 tháng (tháng 6+7+8/2021) là: 24.000.000 đồng (Theo biên
bản số 275/BB-TTYT ngày 06/09/2021).
+ Số tiền thu được là: 138.000.000 đồng trong đó:
+ Nộp thuế GTGT 10%: 13.800.000 đồng
+ Nộp tiền thuê đất: 104.805.000 đồng
+ Số còn lại là: 19.395.000 đồng, trích 40% cải cách tiền lương : 7.758.000
đồng, còn lại 11.637.000 đồng trích lập các quỹ Đơn vị đang tiến hành lập thủ
tục đấu giá tài sản cho thuê. Dự kiến thực hiện trong tháng 01 năm 2021.
3.9. Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa: Đơn vị đã làm đề án “Sử dụng tài sản
công (nhà xe) tại Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa vào mục đích cho thuê” gửi
về Sở Y tế, Sở Tài chính và đã có văn bản trả lời, góp ý cho đề án của Sở Tài
chính. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh phức tạp, giãn cách xã
hội…đơn vị tập trung chống dịch và tiếp tục hoàn chỉnh lại đế án theo yêu cầu
thẩm định của Sở Tài chính.
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
a) 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.
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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.
b) 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...
5. Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra,
kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Y tế và các đơn
vị trực thuộc trong năm 2021.
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.
II. Nội dung báo cáo bổ sung:
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.
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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/TTBTC), 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/STCQLGCS&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/STCQLGCS ngày 18/1/2019 đã được Sở Tài chính xác nhận đã thực hiện tại CV số
2247/STC-QLGTS ngày 13/6/2018.
Trên đây là một số nội dung báo cáo đơn vị đã thực hiện trong năm 2021
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, Phụ
lục phương án sắp xếp nhà đất, Phụ lục quy chế quản lý sử dụng TSC của các
đơn vị trực thuộc)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang website SYT;
- Lưu: VT, KHTC.
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