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Kính gửi:  

          - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

     - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 
 

Thực hiện Công văn số 3599/UBND-TH ngày 29/9/2021 về việc xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, theo đó UBND tỉnh thống nhất xây 

dựng Quyết định bổ sung  tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc ngành Y tế. Nay, Sở Y tế dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

của các đơn vị thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 23/2020/QĐ-

UBND ngày 21/8/2020 lấy ý kiến tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hồ sơ dự thảo gồm: 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị thuộc ngành Y tế trên địa 

bàn tỉnh tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 21/8/2020; 

- Dự thảo Tờ trình của Sở Y tế trình UBND tỉnh; 

- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

(Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh xin 

ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Y tế và 

các văn bản có liên quan đề nghị các các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham khảo trên website Sở Y tế Bình 

Thuận tại địa chỉ http://syt.binhthuan.gov.vn   Góp ý dự thảo văn bản 

hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận). 

Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nghiên cứu tham gia ý kiến bằng 

văn bản gửi về Sở Y tế chậm nhất ngày 20/11/2021 để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh. Quá thời hạn trên, cơ quan nào chưa gửi văn bản tham gia ý kiến thì xem 

như đã thống nhất với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định do Sở Y tế soạn 

thảo. 
 

Rất mong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố quan tâm phối hợp, thực hiện./. 
   

Nơi nhận:                KT.GIÁM ĐỐC  

-Như trên;                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc, PGĐ Sở Y tế; 

-Website Sở Y tế (để phồ biến công bố);  

-Lưu: VT, KHTC (Chi). 
 

            Nguyễn Bá Tòng                                                                            

    

  

V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết 

định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

của các đơn vị thuộc ngành Y tế tại 

Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh 
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