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UBND TỈNH TÂY NINH 

  THANH TRA TỈNH  

 

      Số:           /KL-TTr 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Tây Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2019 

        

KẾT LUẬN THANH TRA 

về việc thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế 

 

Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTr, ngày 03/7/2018 của Chánh Thanh tra 

tỉnh Tây Ninh về việc thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Tây Ninh 

và Quyết định số 99/QĐ-TTr ngày 18/9/2018 về việc gia hạn thời gian thanh tra, 

từ ngày 20/7/2018 đến ngày 26/10/2018. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 

Sở Y tế Tây Ninh và các đơn vị có liên quan. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/02/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, 

ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, 

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau: 

I. Khái quát chung  

Sở Y tế Tây Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có trách 

nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe nhân dân; có 27 đơn vị trực thuộc Sở, gồm: 2 chi cục; 15 đơn vị 

sự nghiệp (5 bệnh viện tuyến tỉnh, 4 trung tâm lĩnh vực y tế dự phòng, 6 trung tâm 

lĩnh vực chuyên ngành), một trường đào tạo trung cấp y tế và 9 trung tâm y tế 

tuyến huyện.  

Trong giai đoạn năm 2015-2017, Sở Y tế đã thực hiện 18 gói thầu mua sắm 

trang thiết bị y tế với tổng kinh phí dự toán là 136.630.185.000đ, bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, trong đó có 04 gói thầu thực hiện theo chủ trương của Bộ Y 

tế, 13 gói thầu thực hiện theo chủ trương của Sở Y tế và 01 gói thầu mua sắm 

bằng nguồn kết dư quỹ bảo hiểm y tế 10.137.800.000đ. 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

phục vụ sự nghiệp y tế mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 

số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017. Ngày 22/8/2018, UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh. 

Đến thời điểm thanh tra tất cả thiết bị y tế mua sắm được nhà thầu bàn giao 

cho các đơn vị thụ hưởng và đã quyết toán được 10/18 gói thầu với giá trị là 

39.856.340.000đ/136.630.185.000đ. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

1. Về chủ trương đầu tư, lập và phê duyệt kế hoạch mua sắm 

Giai đoạn 2015-2017, Sở Y tế thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế 

18 gói thầu, trong đó có 04 gói thầu được thực hiện theo chủ trương của Bộ Y tế; 

14 gói thầu theo đề nghị của Sở Y tế, trong đó 01 gói thầu sử dụng nguồn kinh phí 
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kết dư quỹ Bảo hiểm y tế năm 2015. Tất cả các gói thầu mua sắm đều được Sở Y 

tế trình Sở Tài chính thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt.  

Đối với 04 gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch bệnh theo chủ 

trương của Bộ Y tế có tính cấp thiết về công tác phòng chống dịch bệnh, nên được 

Sở Y tế mời các đơn vị trực thuộc về triển khai trong cuộc họp tại Sở; các gói 

thầu còn lại không thể hiện Sở đã triển khai chủ trương đầu tư mua sắm bằng văn 

bản đến các đơn vị trực thuộc. 

Đối với 04 gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch bệnh theo chủ 

trương của Bộ Y tế thực hiện lập dự toán theo yêu cầu của Bộ Y tế. 

Các gói thầu còn lại căn cứ vào dự toán kinh phí UBND tỉnh giao hàng năm 

Sở lập dự toán mua sắm theo dự toán kinh phí được giao. Qua kiểm tra cơ sở lập 

dự toán Sở Y tế giải trình các thiết bị mua sắm chỉ là thiết bị thông thường không 

cần phải tổ chức khảo sát; việc lập kế hoạch mua sắm được thực hiện thông qua 

nhiều hình thức như trao đổi qua email, trao đổi miệng, thông qua họp giao ban, 

họp triển khai nhiệm vụ,…  

Kế hoạch mua sắm của 18 gói thầu được Sở Y tế trình Sở Tài chính thẩm 

định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Việc thẩm định kế hoạch mua sắm và 

phê duyệt việc thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định. Riêng gói thầu sử dụng 

nguồn kinh phí kết dư quỹ Bảo hiểm y tế năm 2015 kế hoạch tăng 01 chủng 

loại/03 thiết bị so với chủ trương ban đầu. 

2. Việc tổ chức đấu thầu 

Kiểm tra 18 gói thầu về thực hiện trình tự, thủ tục từ việc lập, thẩm định và 

phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo đúng quy định tại Luật đấu thầu. 

Tất cả các gói thầu được tổ chức đấu thầu tập trung tại Sở Y tế và được 

thực hiện công khai, minh bạch. Việc xét và phê duyệt kết quả đấu thầu được Sở 

Y tế thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định Luật đấu thầu. 

3. Việc ký hợp đồng mua sắm, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng  

 Năm 2015 và 2016, Sở Y tế ký hợp đồng trực tiếp với các nhà thầu cung 

cấp trang thiết bị. Năm 2017, căn cứ vào kết quả trúng thầu, Sở Y tế ký hợp đồng 

thỏa thuận khung sau đó giao cho các đơn vị trực thuộc ký hợp đồng mua sắm với 

nhà thầu. Nội dung hợp đồng ký kết đảm bảo đúng theo kết quả trúng thầu đã 

được phê duyệt về giá, số lượng, model, xuất xứ, hãng sản xuất, năm sản xuất của 

thiết bị trong gói thầu, đúng với hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu. 

Năm 2015-2016, việc bàn giao trang thiết bị được thực hiện giữa Sở Y tế 

cùng đơn vị trực thuộc với nhà thầu. Năm 2017, việc giao nhận trang thiết bị giữa 

đơn vị thụ hưởng với nhà thầu, riêng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị bằng 

nguồn kinh phí kết dư quỹ Bảo hiểm y tế năm 2017 thì có Sở Y tế tham gia bàn 

giao nghiệm thu tại 01 đơn vị thụ hưởng (Trung tâm y tế huyện Gò Dầu). Kiểm 

tra việc nghiệm thu có 09 thiết bị trên nhãn thể hiện chưa đủ những nội dung bắt 

buộc như: Năm sản xuất, hãng sản xuất, xuất xứ, model, serial và cũng không có 

nhãn phụ là không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 10, Điều 11, khoản 10 

Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về 
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nhãn hàng hóa và Điều 54 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (phụ lục 01). Hiện các nhà thầu đã khắc 

phục. 

Việc bàn giao nghiệm thu 04 thiết bị giá trị 1.489.400.000đ  tại Trung tâm 

Y tế huyện Trảng Bàng chưa lắp đặt còn nguyên kiện; 05 thiết bị tại Trung tâm Y 

tế huyện Gò Dầu và 05 thiết bị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu đã lắp đặt 

chạy thử máy, nhưng chưa có hướng dẫn chạy trên người bệnh nhân, mà vẫn được 

nghiệm thu là không đúng theo hồ sơ mời thầu và hợp đồng mua sắm.  

4. Việc thanh toán hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế 

 Các gói thầu năm 2015 và 2016 căn cứ hợp đồng Sở Y tế thanh toán cho 

nhà thầu, các gói thầu năm 2017 Sở Y tế ban hành quyết định giao dự toán kinh 

phí cho các đơn vị trực thuộc thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng. Việc thanh 

toán của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc cho nhà thầu kịp thời theo quy định. 

Tuy nhiên việc thanh toán có một số sai sót như: 

- Có 09 trang thiết bị không thể hiện đầy đủ thông tin trên nhãn, 04 trang 

thiết bị còn nguyên kiện, 10 trang thiết bị chưa có hướng dẫn chạy trên người 

bệnh nhân, nhưng được Sở Y tế và các đơn vị thụ hưởng ký biên bản nghiệm thu 

để thanh toán.  

 - Hồ sơ mời thầu quy định tiền bảo hành 5% giá trị hợp đồng nộp vào tài 

khoản tại Kho bạc Nhà nước. Kiểm tra năm 2015 và 2016 thực hiện đúng theo 

hợp đồng. Năm 2017 các đơn vị thụ hưởng nộp vào tài khoản tiền gửi tại các ngân 

hàng thương mại, có 02 đơn vị giữ tiền mặt tại quỹ là không đúng theo quy định 

trong hồ sơ mời thầu (trong quá trình thanh tra 01 đơn vị đã nộp vào tài khoản 

tiền gửi tại ngân hàng và 01 đơn vị nộp vào kho bạc) (phụ lục 02). 

 Đến thời điểm thanh tra có 10/18 gói thầu đã được quyết toán tương ứng 

với số tiền 39.856.340.000đ/136.630.185.000đ (có 04 gói thầu năm 2015 giá trị 

12.109.678.000đ; 05 gói thầu 2016 giá trị  17.608.862.000đ và gói thầu “Mua 

sắm TTBYT tuyến huyện năm 2017” là 10.137.800.000đ), việc quyết toán thực 

hiện đúng theo quy định. Còn lại 08 gói thầu của năm 2017 chưa quyết toán. 

  5. Kiểm tra thực tế trang thiết bị mua sắm 

 Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra có mời Sở Y tế, các đơn vị thụ 

hưởng và các nhà thầu (lần 01 mời 05 nhà thầu; lần 02 mời 06 nhà thầu và 02 

đơn vị giám định trang thiết bị) để làm việc và cùng tiến hành kiểm tra thực tế 

153 trang thiết bị mua sắm tại các đơn vị thụ hưởng nhưng chỉ có 01 nhà thầu 

đến. Qua kiểm tra, nhìn chung các thiết bị mua sắm đưa vào sử dụng đáp ứng 

được nhu cầu công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên, cũng có một số trang thiết bị 

mặc dù đã được nghiệm thu, bàn giao qua nhiều tháng, có trường hợp từ 01 đến 2 

năm nhưng chưa sử dụng, hoặc đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng hiện tại 

không có sử dụng, ít sử dụng; một số thiết bị không thể hiện model, hãng sản 

xuất, xuất xứ, năm sản xuất, số serial theo điều kiện hợp đồng trúng thầu đã ký; 

một số đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng phải sửa chữa, cụ thể như sau: 

5.1. Trang thiết bị chưa sử dụng (phụ lục 03) 
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Có 25/153 thiết bị chưa sử dụng với tổng giá trị 9.423.162.000đ, trong đó: 

Năm 2016 có 01 gói thầu giá trị là 2.235.162.000đ/7.192.139.000đ chiếm 31,1% ; 

năm 2017 có 01 gói thầu giá trị là 7.256.600.000đ/10.137.800.000đ chiếm 

71,58%, cụ thể tại các đơn vị thụ hưởng sau: 

- Tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng: Có 04 trang thiết bị nghiệm thu, 

bàn giao năm 2017 nhưng chưa sử dụng còn nguyên kiện (02 máy chạy thận nhân 

tạo; 01 hệ thống lọc nước tinh khiết và 01 máy rửa màng lọc thận).  

- Tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh: Có 05 trang thiết bị mua năm 2016 nhưng 

chưa sử dụng (01 tủ ấm; 01 tủ cấy CO2; 01 Máy lắc ống nghiệm; 01 Máy đếm 

bách phân và 01 buồng đếm Neubauer những thiết bị này điều chuyển từ Trung 

tâm chăm sóc sức khỏe sang Bệnh viện đa khoa tỉnh). 

- Tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành: Có 02 trang thiết bị đã nghiệm thu, 

bàn giao nhưng chưa sử dụng (01 máy xét nghiệm HbA1C; 01 máy gây mê kèm 

thở). 

- Tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi: Có 01 máy sốc điện tim được nghiệm 

thu, bàn giao năm 2016, nhưng chưa sử dụng.  

- Tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu: Có 02 trang thiết bị đã được nghiệm 

thu, bàn giao năm 2016 là máy điện não đồ và năm 2017 là hệ thống siêu âm 

Doppler màu 4D, nhưng chưa sử dụng. 

- Tại Trung tâm Y tế huyện Tân Biên: Có 01 trang thiết bị (Tủ ấm) đã 

nghiệm thu, bàn giao năm 2016, nhưng chưa sử dụng. 

- Tại Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu: Có 05 trang thiết bị (03 máy chạy thận 

nhân tạo; 01 hệ thống lọc nước tinh khiết và 01 máy rửa màng lọc thận) trị giá là 

2.008.300.000đ đã nghiệm thu, bàn giao năm 2017, nhưng chưa sử dụng. 

- Tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu: Có 05 trang thiết bị (03 máy chạy 

thận nhân tạo; 01 hệ thống lọc nước tinh khiết và 01 máy rửa màng lọc thận) trị 

giá là 2.008.300.000đ đã nghiệm thu, bàn giao năm 2017, nhưng chưa sử dụng.  

5.2. Trang thiết bị đưa vào khai thác sử dụng bị hư hỏng (phụ lục 04) 

Có 08 thiết bị được cấp năm 2015 bị hư hỏng (đã hết thời hạn bảo hành 1 

năm), với tổng giá trị 274.386.000đ, gồm: 

- Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng: Có  01 thiết bị - Máy monitor theo dõi 

bệnh nhân 5 thông số đã hư và được sửa chữa lại hiện đang sử dụng. 

- Bệnh viện Đa Khoa tỉnh: Có 02 thiết bị năm 2015 là: 01 Máy monitor 

theo dõi bệnh nhân 5 thông số và 01 Bơm tiêm điện. Qua kiểm tra đơn vị sử dụng 

cho biết máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số, bị hư hỏng vào ngày 

16/3/2017. Đơn vị có khảo sát giá vật tư sửa chữa là 75.000.000đ; máy bơm tiêm 

điện, bị hư hỏng vào ngày 22/02/2018, đơn vị có khảo sát giá vật tư sửa chữa là 

29.000.000đ. Do giá sửa chữa 02 thiết bị này cao nên đơn vị không sửa mà đang 

đề nghị thanh lý. 

- Trang thiết bị 05 tủ vắcxin được trang bị tại các đơn vị: 01 tủ ở Trung tâm 

Y tế huyện Bến Cầu, 02 tủ ở Trung tâm Y tế Huyện Dương Minh Châu và 02 tủ ở 
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Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đã hư bóng đèn nguồn nhưng vẫn đang hoạt 

động.  

III. Kết luận  

1. Đối với Sở Y tế và đơn vị có liên quan 

1.1. Ưu điểm 

Trong những năm qua, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố 

gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc mua sắm và trang bị các 

trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế kịp thời, phục vụ cho công tác khám và điều 

trị cho bệnh nhân ngày càng được tốt hơn. Việc quản lý và khai thác sử dụng một 

số trang thiết bị đúng mục đích, có hiệu quả, đó là những nỗ lực cần tiếp tục phát 

huy hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh cũng còn có những thiếu sót, 

sai phạm trong mua sắm trang thiết bị cần kịp thời chấn chỉnh. 

1.2. Thiếu sót, sai phạm 

(1) Trước khi xin chủ trương, lập kế hoạch mua sắm có khảo sát, đánh giá 

thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực bằng nhiều hình thức (văn 

bản, trao đổi trực tiếp, email, họp giao ban, họp triển khai nhiệm vụ,… trừ các 

gói thầu thực hiện theo chủ trương Bộ Y tế) nhưng chưa chặt chẽ, sát thực tế. Gói 

thầu mua sắm từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm y tế trình phê duyệt kế hoạch mua 

sắm tăng 01 chủng loại/03 thiết bị so với chủ trương ban đầu không có lý do tăng, 

nhưng vẫn được Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

(2) Nghiệm thu, bàn giao, thanh toán hợp đồng đối với gói thầu “Mua sắm 

trang thiết bị y tế của tuyến huyện năm 2017” có 04 thiết bị được phân bổ tại 

Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng chưa lắp đặt còn nguyên kiện; 05 thiết bị tại 

Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu và 05 thiết bị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu 

đã lắp đặt chạy thử máy, nhưng chưa có hướng dẫn chạy trên người bệnh nhân là  

vi phạm một số nội dung của điều kiện quy định trong hồ sơ mời thầu và hợp 

đồng mua sắm.  

(3) Nghiệm thu, bàn giao, thanh toán hợp đồng đối với 09 trang thiết bị 

thiếu năm sản xuất, hãng sản xuất, xuất xứ, model, serial nhưng không có nhãn 

phụ thể hiện những nội dung bắt buộc là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 10, 

Điều 11, khoản 10 Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của 

Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa và Điều 54 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 và điều kiện quy định của hợp đồng mua sắm (phụ lục 01).  

 (4) Tiền bảo hành 5% giá trị hợp đồng mua sắm năm 2017 một số đơn vị 

trực thuộc chưa thực hiện đúng theo các điều kiện quy định trong hồ sơ mời thầu. 

(5) Có 25 trang thiết bị chưa đưa vào sử dụng có giá trị là 9.423.162.000đ, 

trong đó có thiết bị đã qua nhiều tháng, có một số trên 2 năm (có gói thầu tỉ lệ 

chưa sử dụng 31,1% ; 71,58% trên giá trị mua sắm).  

* Việc mua sắm trang thiết bị y tế  của Sở Y tế trong kỳ thanh tra nêu trên 

có nhiều thiếu sót và sai phạm từ khi triển khai cho đến quá trình quản lý, sử 

dụng, tỉ lệ chưa sử dụng của một số gói thầu là rất cao nếu tiếp tục kéo dài sẽ dẫn 

đến lãng phí trong mua sắm. Nguyên nhân dẫn đến vi phạm là do nhiều nguyên 
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nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, tập trung ở các nguyên nhân 

chính là: Trước khi xin chủ trương, lập kế hoạch mua sắm hàng năm nghiên cứu, 

khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực chưa 

chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện chưa tốt việc triển khai chủ trương mua sắm để các 

đơn vị trực thuộc rà soát lập danh mục nhu cầu sử dụng; quy trình thực hiện các 

bước mua sắm không chặt chẽ. Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu Sở Y 

tế và các cá nhân trực tiếp tham mưu, trách nhiệm có liên quan là cá nhân trực 

tiếp thẩm định thuộc Sở Tài chính, và các cá nhân ở các đơn vị trực thuộc (phụ 

lục 05), vi phạm này phải được xem xét xử lý phù hợp với tính chất, mức độ của 

từng cá nhân.  

2. Đối với các nhà thầu 

Công ty Cổ phần y tế Danameco; Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Phương 

Nam và Công ty TNHH Dũng Phương; Công ty TNHH NSJ; Công ty TNHH TM 

Thiết bị y khoa Nguyễn Tùng; Công ty TNHH MTV Tổng công ty trang thiết bị y 

tế Việt Nam; Công ty Davicontrol; Công ty cổ phần giám định và thẩm định giá 

quốc tế, các nhà thầu này thiếu trách nhiệm không hợp tác trong quá trình thanh tra 

(mời làm việc nhưng không đến), không tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về 

thanh tra.  

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không. 

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý 

1. Đối với Giám đốc Sở Y tế 

(1) Khẩn trương đưa 25 trang thiết bị chưa sử dụng vào sử dụng không để 

tiếp tục lãng phí. 

(2) Chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân 

thuộc thẩm quyền quản lý đúng quy định của pháp luật và các quy định khác có 

liên quan, trường hợp nào chưa đến mức xử lý kỷ luật thì phải có chế tài trong 

nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm để đảm bảo nghiêm minh (phụ lục 05). Qua 

kiểm điểm phải có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh không để tiếp tục xãy ra các 

thiếu sót, sai phạm như kết luận đã nêu trong thời gian tới. 

(3) Quyết toán các gói thầu mua sắm còn lại (8 gói) theo đúng quy định. 

Phối hợp với ngành cấp trên và Sở Tài chính sớm xây dựng tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành theo quy định tại Quyết định 

số 30/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh. 

(4) Không để cho các nhà thầu đã vi phạm pháp luật, vi phạm hợp đồng, 

không tuân thủ quy định của pháp luật về thanh tra tham gia dự thầu trong thời 

gian tới. 

2. Đối với Sở Tài chính  

- Tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân trực tiếp thẩm định, trình phê 

duyệt kế hoạch mua sắm không phát hiện sự bất hợp lý dẫn đến thiết bị mua sắm 

trong thời gian dài chưa được sử dụng, tỉ lệ chưa sử dụng của một số gói thầu là 

rất cao nếu tiếp tục kéo dài sẽ dẫn đến lãng phí và trường hợp thẩm định gói thầu 

“Mua sắm trang thiết bị y tế tuyến huyện năm 2017” đã có những thiếu sót như 
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kết luận đã nêu (phụ lục 05), qua đó rút kinh nghiệm chung để không tiếp tục xãy 

ra việc sai phạm tương tự. 

- Xem xét lại dự toán cấp kinh phí mua sắm hàng năm đối với Sở Y tế phải 

phù hợp với tình hình thực tế, tránh để xãy ra trường hợp cấp kinh phí mua trang 

thiết bị nhưng chưa sử dụng, gây lãng phí ngân sách Nhà nước. 

- Tham mưu UBND tỉnh đôn đốc thực hiện Quyết định số 30/2018/QĐ-

UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp thẩm 

quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong đó có ngành y tế. 

3. Kiến nghị UBND tỉnh 

- Chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chỉ 

đạo Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân 

có liên quan để xãy ra những sai phạm như kết luận đã nêu (phụ lục 05). 

- Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính và các ngành có liên quan chấn chỉnh, khắc 

phục các thiếu sót, sai phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao 

trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời ban hành các tiêu chuẩn, định mức theo quy 

định, không để xãy ra lãng phí khi mua sắm trang thiết bị y tế, việc dự toán kinh 

phí mua sắm hàng năm của ngành y tế phải sát với nhu cầu thực tế. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện 

nghiêm túc Kết luận này theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của 

Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra./. 

                                 

                                                      CHÁNH THANH TRA 
Nơi nhận:                                                                     

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục III Thanh tra Chính phủ; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Tài chính; 

- Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, NV2, NV5.      
(Tẳng)           
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