UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÕNG

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 739 /VPUBND-ĐTXD

Đồng Tháp, ngày 07

tháng 7 năm 2021

V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ
theo quy định, trình phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án Trang bị bổ sung
mới thiết bị chuyên môn cho 08
Trung tâm Y tế có giường bệnh
của tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Xét Công văn số 1543/SKHĐT-HĐTĐ ngày 01/7/2021 của Hội đồng thẩm
định chủ trương đầu tư về việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang bị bổ
sung mới thiết bị chuyên môn cho 08 Trung tâm Y tế có giường bệnh của tỉnh Đồng
Tháp (có Văn bản kèm theo); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu có
ý kiến như sau:
1. Giao Sở Y tế:
a) Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình Ủy ban nhân
dân Tỉnh xem xét, để trình Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự
án Trang bị bổ sung mới thiết bị chuyên môn cho 08 Trung tâm Y tế có giường
bệnh của tỉnh Đồng Tháp, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 12/7/2021.
b) Thực hiện nội dung đề xuất của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tại
mục 2.2, Công văn số 1543/SKHĐT-HĐTĐ ngày 01/7/2021; Sở Y tế phải thực hiện
khảo sát thực tế, rà soát kỹ, đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng các thiết bị của
từng Trung tâm Y tế, trên cơ sở đó lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, bảo
đảm tính hiệu quả, tránh lãng phí, Sở Y tế chịu trách nhiệm chính trong trường hợp
mua sắm thiết bị y tế nhưng không sử dụng hiệu quả hoặc để thiết bị lưu kho không
sử dụng.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, chủ động điều chuyển phần vốn
dự trù thừa của một số dự án sang các dự án thiếu vốn trong dự kiến Kế hoạch đầu
tư công trung hạn của Tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh truyền đạt ý kiến trên đến đơn vị biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ð/c Đoàn Tấn Bửu (b/c);
- LÐVP;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).
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