
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị  

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế 

 năm 2020 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 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 Công văn số 480/HĐND-KTNS ngày 17/8/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc cho ý kiến định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 215/TTr-SYT ngày 25 

tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế (chi tiết định mức 

của từng đơn vị tại phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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