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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, định mức 

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

 các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh 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 Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định 

danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã; 

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; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp y tế  

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định, gồm: 

1. Chủ tịch Hội đồng 

Ông Trần Huy Đoàn, Phó giám đốc Sở Y tế 

2. Thành viên 

- Ông Đỗ Ngọc Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; thư ký hội đồng. 

- Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó trưởng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng; 

- Ông Đào Kim Chiến, Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; 

- Ông Hoàng Xuân Nguyên, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y; 
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Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp y tế 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định ( bao gồm cả danh mục trang thiết bị của trạm 

y tế tuyến xã) theo quy định hiện hành. 

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

định số 477/QĐ-SYT ngày 20/8/2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định. 

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

năng Sở Y tế, các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết 

định thi hành./. 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

                                                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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