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KẾ HOẠCH 

Đầu tư trang thiết bị y tế giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Văn bản số 6934/UBND-VX1 ngày 14/10/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Kết luận thanh tra, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch 

đầu tư trang thiết bị y tế giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đáp ứng yêu cầu trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao 

chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.  

- Mua sắm các trang thiết bị còn thiếu, đã cũ cần thay thế, chú trọng các 

trang thiết bị thiết yếu, cơ bản cần phải có. 

- Đáp ứng nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phát triển kỹ thuật cao, 

chuyên sâu tại các đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Phù hợp với năng lực, nhu cầu của các đơn vị. 

- Phù hợp với định mức trang thiết bị được phê duyệt. 

- Các trang thiết bị được đầu tư phải được sử dụng, khai thác có hiệu quả. 

- Phù hợp với mục tiêu, quy hoạch phát triển của Ngành. 

II. PHẠM VI NHU CẦU VÀ LỘ TRÌNH ĐẦU TƯ DỰ KIẾN 

(Biểu nhu cầu đầu tư và lộ trình dự kiến kèm theo) 

III. NGUỒN VỐN 

1. Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân 

sách hàng năm của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả nguồn bổ sung trong năm); 

2. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Vay nợ, viện trợ không 

hoàn lại được cân đối trong chi thường xuyên ngân sách nhà nước; nguồn viện 

trợ, tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, của các cá nhân, tổ chức 

trong và ngoài nước thuộc ngân sách nhà nước. 

3. Nguồn thu từ phí, lệ phí được sử dụng theo quy định của pháp luật về 

phí, lệ phí; 



4. Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

5. Nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế; 

6. Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các đơn vị căn cứ nguồn vốn và khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, 

con người và lộ trình phát triển kỹ thuật để đề xuất nhu cầu mua sắm cho phù 

hợp với kế hoạch cũng như định mức đã được phê duyệt nhằm từng bước nâng 

cao chất lượng chuyên môn và phát huy hiệu quả đầu tư. 

2. Hằng năm căn cứ nhu cầu, nguồn vốn, định mức mua sắm trang thiết bị 

của các đơn vị, Sở Y tế tổng hợp nhu cầu đầu tư, mua sắm theo quy định. 

3. Tùy theo nguồn vốn và khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, con người 

và lộ trình phát triển kỹ thuật của các đơn vị, phòng Kế hoạch – Tài chính phối 

hợp với phòng Nghiệp vụ Y tham mưu để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với 

với mục tiêu, quy hoạch phát triển của Ngành và tình hình thực tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành; 

- BV/TTYT trực thuộc UBND cấp huyện; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Tuấn 
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