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Số: 226/SYT-KHTC Lạng Sơn, ngày 18  tháng 02 năm 2019                

V/v báo cáo tình hình sử dụng 
trang thiết bị  

 

 
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 
Trong quá trình kiểm tra giám sát về tình hình quản lý sử dụng trang thiết 

bị tại các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế nhận thấy một số tồn tại như sau: 

Các trang thiết bị của các đơn vị được cấp từ nhiều nguồn khác nhau, không 
đồng bộ. Phần lớn các trang thiết bị đã được cấp từ lâu, hiện nay đã hết khấu hao, 
một số trang thiết bị đã bị hỏng không khắc phục được do không có linh kiện thay 
thế. Bên cạnh đó còn có các trang thiết bị được cấp nhưng không được đưa vào 
sử dụng gây lãng phí. Các trang thiết bị đã được ghi và theo dõi trên sổ tài sản của 
đơn vị (kể cả các thiết bị của các dự án), tuy nhiên còn một số đơn vị chưa thực 
hiện tốt công tác này. Đa số các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo dưỡng trang thiết 
bị nhưng kế hoạch xây dựng không đạt yêu cầu. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện một số 
vấn đề sau: 

- Rà soát, báo cáo tình hình sử dụng trang thiết bị của đơn vị. Liệt kê các 
trang thiết bị hiện có của đơn vị có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên (Chi tiết kèm 
theo tại Phụ lục). 

- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị. Khẩn trương tổ chức thực 
hiện sửa chữa các trang thiết bị y tế để đảm đưa vào sử dụng, nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh. 

- Đối với trang thiết bị được cấp nhưng chưa đưa vào vận hành, khai thác 
sử dụng, yêu cầu triển khai đưa vào sử dụng. Đối với các thiết bị được cấp nhưng 
không có nhu cầu sử dụng, báo cáo đề nghị Sở Y tế điều chuyển cho các đơn vị 
khác có nhu cầu sử dụng. 

Báo cáo của đơn vị gửi về Sở Y tế trước ngày 01/3/2019. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần làm rõ và trao đổi thông tin xin liên hệ 
Trần Hoàng Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế (ĐT   0985506316 
- Email: thloc@langson.gov.vn hoặc tranhoangloc@gmail.com)./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTC (THL).                

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thế Toàn 



Phụ lục: Danh mục trang thiết bị hiện có của đơn vị. 

 

STT Tên thiết bị 
Model, nước 

sản xuất 
Đơn vị tính Số lượng  

Năm đưa vào sử 
dụng 

Nguyên giá theo 
sổ sách kế toán 

(triệu đồng) 
Ghi chú 

              

              

              

 

  


