liên doanh, liên kết để kịp thời phát hiện các bất hợp lý, tồn tại, phòng ngừa sai
phạm có thể xảy ra; khắc phục ngay các hạn chế, thiếu sót, vi phạm mà các cơ
quan quản lý, cơ quan thanh tra, kiểm toán đã phát hiện chỉ ra và phải xử lý
nghiêm các vi phạm (nếu có), trong đó tập trung vào một số nội dung sau đây:
1. Rà soát các đề án liên doanh, liên kết đang thực hiện tại đơn vị theo các
quy định nêu trên, kể cả các đề án đã triển khai trước thời điểm Luật Quản lý sử
dụng tài sản công năm 2017 có hiệu lực, trong đó cần lưu ý các nội dung:
a) Rà soát các trang thiết bị đã đưa vào liên doanh, liên kết. Trường hợp
phát hiện trang thiết bị y tế không rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ phải dừng ngay
hợp đồng với phía đối tác, báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất giải pháp giải
quyết. Phải thực hiện rà soát lại giá của các trang thiết bị y tế đã đưa vào liên
doanh, liên kết, trường hợp phát hiện giá không phù hợp phải xem xét điều chỉnh
ngay hợp đồng, phương án tài chính của đề án và mức giá của dịch vụ.
b) Rà soát phương án chi phí, mức thu, thời gian thu hồi vốn của các nhà
đầu tư. Trường hợp thời gian thu hồi vốn nhanh hơn so với hợp đồng đã ký phải
kịp thời điều chỉnh lại thời gian, rà soát tỷ lệ phân chia hoặc giảm giá dịch vụ cho
phù hợp để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh.
c) Trường hợp các tài sản đã kết thúc thời hạn liên doanh, liên kết theo đề
án và hợp đồng đã ký kết phải thực hiện xử lý tài sản theo quy định của Luật
quản lý sử dụng tài sản công.
d) Trường hợp phát hiện có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của
pháp luật.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công trong quá
trình xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án thuê tài sản, sử
dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, trong đó cần lưu ý các nội
dung sau đây:
a) Phải căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp
được thuê tài sản, sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết để đề
xuất chủ trương và xây dựng nội dung đề án;
b) Phải thảo luận công khai, dân chủ và thống nhất bằng văn bản giữa
Đảng ủy, Ban Giám đốc và tổ chức công đoàn của đơn vị về chủ trương tổ chức
và nội dung của các đề án liên doanh, liên kết;
c) Phải công khai, minh bạch, khách quan việc lựa chọn đối tác và nhà đầu
tư theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm
2017;
d) Các đơn vị phải theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí và phản ánh
vào báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân
sách nhà nước. Thực hiện việc quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi từ nguồn thu
từ các Đề án xã hội hóa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng quy định.
e) Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác xã hội hóa trong
y tế để kịp thời phát hiện các bất hợp lý, tồn tại, phòng ngừa sai phạm có thể xảy
ra; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nếu có sai phạm.
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