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Bắc Kạn, ngày 25 tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế có giá mua tài sản từ 500 triệu đồng trở lên 

trên 01 đơn vị tài sản  
____________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

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

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

Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị 

tài sản; 

Căn cứ Văn bản số 40/HĐND-VP ngày 25/02/2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với Công văn số 1026/UBND-VXNV và 

Công văn số 1114/UBND-TH ngày 25/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 530/TTr-SYT ngày 18/02/2022; 

Công văn số 632/SYT-KHTC ngày 25/02/2022 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công 

văn số 290/STC-QLCS,G&TCDN ngày 22/02/2022, số 307/STC-QLCS,G&TCDN 

ngày 24/02/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế có giá mua tài sản từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 

đơn vị tài sản chi tiết theo biểu đính kèm. 



Điều 2. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc được phê duyệt tiêu chuẩn, 

định mức tại Điều 1 thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 

 LĨNH VỰC Y TẾ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

(Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-UBND 

 ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) 
________________ 

 

STT Chủng loại 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

A 
Định mức trang thiết bị 

chuyên dùng đặc thù    

1 Máy thận nhân tạo Máy 25 

Điều chỉnh tăng số 

lượng tại Quyết 

định số 2191/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2021 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn từ 20 máy 

lên 25 máy 

B 
Định mức trang thiết bị chuyên 

dùng khác 
  

 

1 Máy phát tia Plasma lạnh Máy 2 
 

2 
Máy đo huyết động xâm lấn 

(PICCO) 
Máy 2 

 

3 Máy hạ thân nhiệt chỉ huy Máy 2 
 

4 Máy đo áp lực nội sọ Máy 1 
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