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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

 máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với 

Trung tâm Y tế thành phố Nam Định  
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

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 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực 

y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 

các khu vực điều trị người bệnh COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của Bộ Y tế phê duyệt 

Đế án “ Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều 

trị người bệnh COVID nặng”; 

Căn cứ Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về phân cấp thẩm quyền ban hành, phê duyệt tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đối với các đơn vị sự 

nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Tờ trình số 852/TTr-TTYT ngày 13/10/2021 của Trung tâm Y tế 

thành phố Nam Định về việc đề nghị phê duyệt bổ sung định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng thẩm định bổ sung tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của Trung tâm Y 

tế thành phố Nam Định, họp ngày 13/10/2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế để đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống dịch 



2 

COVID-19 và nâng cao chất lượng điều trị  bệnh nhân cho Trung tâm Y tế thành 

phố Nam Định; số lượng 01 danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng. 

TT CHỦNG LOẠI 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

 chú 

A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù       

 Không     

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác       

1 Máy rửa phim X - Quang tự động Máy 1   

Điều 2. Giao Trung tâm Y tế thành phố Nam Định tổ chức thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, 

Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Nam Định và các đơn vị có liên quan căn 

cứ quyết định thi hành./. 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

                                                    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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