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V/v tăng cường quản lý các nguồn lực    
phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Y tế; 
- Sở Tài chính; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Văn bản số 1882/BYT-KHTC ngày 14/4/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 (có Văn bản gửi kèm theo). 

 Ủy ban nhân dân có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, liên quan và Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ và sử dụng các nguồn lực được tài trợ, viện trợ 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (máy móc, trang thiết bị, thuốc, vật 

tư, sinh phẩm...) hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích tài trợ, viện trợ, tránh thất 

thoát lãng phí. Thực hiện theo dõi chặt chẽ và hạch toán kế toán tại các Đơn vị trực 

tiếp sử dụng (gọi là đơn vị thụ hưởng) theo đúng quy định của chế độ kế hiện hành.  

- Rà soát lại tình hình phân bổ, sử dụng để thực hiện điều chuyển các nguồn 

lực được nhận tài trợ, viện trợ giữa các đơn vị thụ hưởng thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, cơ quan quản lý (từ đơn vị ít sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu 

quả sang đơn vị có nhu cầu sử dụng) trên cơ sở cân đối nhu cầu của từng đơn vị 

trong tình hình thực tế dịch bệnh hiện nay và nhu cầu sử dụng để phục vụ công tác 

khám bệnh, chữa bệnh và y tế dự phòng sau khi hết dịch. Trường hợp không có 

nhu cầu sử dụng, đơn vị thụ hưởng đề xuất phương án xử lý, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh và cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.  

- Đối với máy móc, trang thiết bị (đủ điều kiện là tài sản cố định): Căn cứ 

Điểm i Khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ 

về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị 

quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, các đơn vị thụ 

hưởng tạm thời quản lý, sử dụng. Sau khi Chính phủ công bố hết dịch sẽ được xử 

lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, để 

quản lý, sử dụng các loại tài sản kịp thời, đúng mục đích, hiệu quả theo đúng các 

quy định về tài sản trong thời gian chờ Chính phủ công bố hết dịch, đề nghị các 

đơn vị thụ hưởng chủ động, khẩn trương rà soát nhu cầu sử dụng tài sản phục vụ 
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công tác khám chữa bệnh sau khi hết dịch, cụ thể: (a) xây dựng định mức sử dụng 

tài sản công, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ tiếp nhận, quản 

lý, có kế hoạch duy tu bảo dưỡng...; (b) Hoàn chỉnh các thủ tục xin xác lập quyền 

sở hữu toàn dân về tài sản đối với các tài sản được tài trợ, viện trợ, cho tặng... theo 

đúng quy định về xác lập tài sản sở hữu toàn dân.  

- Khẩn trương tổng hợp hiện trạng tình hình quản lý, sử dụng tài sản (máy 

móc, trang thiết bị y tế,...) từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 theo nội dung đề nghị của Bộ Y tế tại Văn bản số 

1882/BYT-KHTC ngày 14/4/2022; hoàn thành báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 28/4/2022. 

2. Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở 

Y tế thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;     
- CVP UBND tỉnh; 
- Như trên (thực hiện); 
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Lưu VT, THVX (VB).  

 

 

KT. CHỦ TỊCH                                                                                    

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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