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Kính gửi: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ  

              Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên 

dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc UBND cấp huyện quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 ngày 

31/12/2020 của UBND huyện về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2021 

của đơn vị Trung tâm Y tế huyện; 

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND 

huyện về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị Trung tâm 

Y tế huyện; 

Thực hiện Văn bản số 101/TrTTCC-MSTT ngày 22/4/2021 của Trung 

tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh về việc đăng ký nhu cầu mua sắm 

tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2021. 

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện tại Văn bản số 248/TTYT-KD 

ngày 06/5/2021 về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo 

phương thức tập trung đợt 2 năm 2021 kèm theo Biên bản họp hội đồng khoa 

học Trung tâm Y tế huyện ngày 04/5/2021 và Văn bản số 256/TTYT-KD ngày 

10/5/2021 về việc bổ sung nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương 

thức tập trung đợt 2 năm 2021 kèm theo Biên bản họp hội đồng khoa học 

Trung tâm Y tế huyện ngày 07/5/2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đề xuất nhu cầu mua sắm tài sản nhà 

nước tại Trung tâm Y tế huyện, như sau:  

1. Danh mục tài sản mua sắm: Có phụ lục chi tiết kèm theo. 

2. Về đơn giá: Do Trung tâm Y tế huyện khảo sát đề xuất và chưa được 

cơ quan có thẩm quyền thẩm định giá. 



3. Nguồn vốn thực hiện mua sắm: Bố trí 4.363.000.000 đồng (tại Quyết 

định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện giao dự toán chi 

ngân sách năm 2021: 2.663.000.000 đồng (phân khai tại Quyết định số 

168/QĐ-TTYT ngày 15/4/2021 của Trung tâm Y tế huyện) và Quyết định số 

1219/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Nghi Xuân bổ sung dự 

toán chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị Trung tâm Y tế huyện: 

1.700.000.000 đồng). 

3. Kiến nghị, đề xuất: 

Đề nghị Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh tổng hợp, tổ 

chức thực hiện mua sắm tập trung trang thiết bị y tế nêu trên theo đúng quy 

định của pháp luật nhằm kịp thời phục vụ hoạt động của Trung tâm Y tế 

huyện Nghi Xuân. 

(Gửi kèm theo Văn bản này có Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND huyện giao dự toán chi ngân sách năm 2021; Quyết 

định số 1219/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Nghi Xuân bổ sung 

dự toán chi ngân sách năm 2021 cho đơn vị Trung tâm Y tế huyện; Quyết định 

số 168/QĐ-TTYT ngày 15/4/2021 của Trung tâm Y tế huyện về việc phân khai 

dự toán chi ngân sách năm 2021 kèm theo hồ sơ đề xuất mua sắm của Trung 

tâm Y tế huyện). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý cơ quan./. 

                                                                                
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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