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Số:        /TTYT 
V/v báo cáo việc quản lý sử dụng 

trang thiết bị của Dự án HPET cung 

cấp cho các TYT 

         
 

 
 

 

 
 

TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi  Trạm Y tế xã, phường 

 

Thực hiện công văn số 1470/SYT-KHTC, ngày 15/04/2022 của Sở Y tế 

tỉnh Đồng Tháp, về việc báo cáo việc quản lý sử dụng trang thiết bị của Dự án 

HPET cung cấp cho các Trạm Y tế. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các Trạm Y tế xã, phường 

khẩn trương báo cáo một số nội dung, như sau: 

- Thực hiện báo cáo theo Phụ lục. Mẫu báo cáo (Đính kèm). 

- Báo cáo của các Trạm Y tế xã, phường gửi bằng văn bản về Phòng Kế 

hoạch – Tài chính (Bs Hằng) chậm nhất là ngày 18/4/2022. Trong quá trình thực 

hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị xin liên hệ Bs Dương Văn Vũ, ĐT: 

0989490471 để được hướng dẫn. 

Ghi chú: Kèm theo Công văn số 19/HPET-MSĐT ngày 8/4/2022 của Ban 

Quản lý Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế 

và các quyết định liên quan đến trang thiết bị Dự án HPET. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các Trạm Y tế xã, phường 

thực hiện theo đúng nội dung của công văn./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 

 

 

 

Khẩn 





PHỤ LỤC. MẪU BÁO CÁO 

 (Kèm theo Công văn số:    /TTYT ngày     /4/2022 của TTYT TP Cao Lãnh) 
TRUNG TÂM Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

TRẠM Y TẾ………… 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

 
 

 
 

Số:        /BC-TYT 

         
 

 

 
 

 
 

TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 4 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Về việc quản lý, sử dụng trang thiết bị cho các trạm y tế xã do Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải 

cách hệ thống y tế” (HPET) cung cấp. 
 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp 

- Trung tâm y tế thành phố Cao Lãnh; 

- Ban Quản lý Dự án (HPET). 

Trạm y tế xã/phường.............................................. đã rà soát và tổng hợp báo cáo về việc quản lý, sử dụng trang thiết bị do 

Dự án HPET cung cấp gồm các nội dung như sau: 

1) Tất cả các trang thiết bị do dự án cấp đã được đưa vào quản lý và sử dụng, cụ thể ở bảng dưới đây: 

 



STT Tên trang thiết 

bị, model/mã 

hiệu, hãng sản 

xuất, xuất xứ1 

Số 

lượng 

được 

cấp 

Số serial 

(SN)2 

Ngày 

bắt đầu 

đưa vào 

sử dụng 

Lập sổ 

nhật ký 

theo dõi3 

Dán tem 

tài sản 

và ghi sổ 

tài sản4 

Tình trạng hoạt 

động của trang 

thiết bị5 

Cán bộ được phân công quản lý, sử dụng6 

Họ và 

tên 

Trình độ Chứng chỉ hành nghề/chuyên môn 

(tên chứng chỉ, số chứng chỉ, ngày 

cấp, nơi cấp)7 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) 

1           

2           

...           

 

2) Các nội dung khác (nếu có): ... 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: TYT. 

TRƯỞNG TRẠM 

(ký tên, đóng dấu) 

 

  

 

                                           
1 Tra cứu thông tin tại Quyết định số 256/QĐ-BYT ngày 29/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
2 Liệt kê các số serial của thiết bị thực tế được cấp. Điền “không áp dụng” đối với các thiết bị không áp dụng SN. Tham khảo để tra cứu SN tại “Phụ lục 2: Hướng dẫn tra cứu số 

serial (SN) trên thiết bị” 
3 Điền “có” hoặc “không”. 
4 Điền “có” hoặc “không”. 
5 Điền tình trạng hoạt động của trang thiết bị: tốt hoặc hỏng đang bảo hành. 
6 Điền thông tin về cán bộ được phân công quản lý, sử dụng trang thiết bị.  
7 Chỉ yêu cầu cung cấp thông tin về các chứng chỉ đối với các trang thiết bị có điều kiện gồm: (1) Máy siêu âm + máy in; (2) Hệ thống nội soi Tai-Mũi-Họng; (3) Bộ ghế 

khám và điều trị Tai-Mũi-Họng; (4) Ghế máy răng nhằm đảm bảo trạm y tế xã có đủ nhân lực phù hợp theo chuyên môn và quy định để sử dụng trang thiết bị do dự án cấp 

một cách hiệu quả, tránh lãng phí. 
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