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TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 1277 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị
y tế chuyên dùng đặc thù đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng
Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản
lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ
Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
thuộc lĩnh vực y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 ban hành quy định về phân cấp
quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;
Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn
số 284/HĐND-KTNS ngày 04/9/2019 và xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại
Công văn số 1800/SYT-KHTC ngày 15/8/2019, đề xuất của Giám đốc Sở Tài
chính tại Tờ trình số 18/TTr-STC ngày 27/8/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị y tế chuyên
dùng đặc thù đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 01 (một) Hệ thống chụp cộng
hưởng từ (MRI) ≥ 1,5 Tesla.
Điều 2. Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ
chức triển khai thực hiện nội dung tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy
định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y
tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa
tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KT,VX), VX, CBTH;
- Lưu VT, KT an61.
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