BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:11276/BGTVT-TC

Hà Nội, ngày26 tháng10năm 2021

V/v điều chuyển tài sản của các cơ sở khám,
chữa bệnh thuộc Cục Y tế GTVT về địa
phương quản lý, sử dụng theo Quyết định
1922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Khánh
Hòa, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên, Lâm Đồng.

Về việc điều chuyển tài sản của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Cục
Y tế Giao thông vận tải (GTVT) về địa phương quản lý, sử dụng theo chỉ đạo tại
Quyết định 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay
Bộ Tài chính đã có Quyết định điều chuyển của 9/16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Đối với các cơ sở chưa có quyết định điều chuyển, Bộ GTVT có ý kiến như sau:
1. Đối với tài sản của Bệnh viện GTVT Đà Nẵng và tài sản chưa được điều
chuyển của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc: đề nghị Bộ Tài chính sớm điều chuyển
về địa phương theo đề nghị tại văn bản số 8857/BGTVT-TC ngày 26/8/2021 của
Bộ GTVT.
2. Đối với tài sản của các Bệnh viện GTVT: Yên Bái, Nha Trang, TPHCM,
Nam Thăng Long; Phòng khám đa khoa GTVT Gia Lâm; Trung tâm Y tế Đường
bộ 2, Bộ GTVT đã có các văn bản số 5568/BGTVT-TC ngày 14/6/2021 và
6787/BGTVT-TC ngày 13/7/2021 xin ý kiến UBND các tỉnh, thành phố về việc
tiếp nhận tài sản của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên đến nay, Bộ GTVT chưa nhận được
ý kiến của các địa phương. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị:
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên,
Khánh Hòa, Yên Bái sớm có ý kiến bằng văn bản về việc tiếp nhận tài sản của các
đơn vị theo đề nghị của Bộ GTVT tại các văn bản nêu trên.
- Để thực hiện dứt điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định
1922/QĐ-TTg, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền đối với tài
sản của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà các tỉnh, Thành phố đến nay chưa có
ý kiến nêu trên.
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3. Đối với tài sản của Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng – bệnh
nghề nghiệp Đà Lạt đang phát sinh vướng mắc liên quan đến việc xác định ranh
giới, diện tích khu đất (liên quan đến Quyết định thu hồi đất năm 2018 của UBND
tỉnh Lâm Đồng và diện tích gia đình ông Nguyễn Kim Huấn mượn để xây dựng
nhà ở tạm từ năm 2000). Theo đó, ngày 01/9/2021 Cục Y tế GTVT đã có công
văn số 585/CYT-TCCB gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về việc
xử lý tồn tại, vướng mắc trong quá trình bàn giao tài sản là nhà, đất của Trung tâm
Điều dưỡng phục hồi chức năng – bệnh nghề nghiệp Đà Lạt, đề nghị cung cấp cho
Cục Y tế GTVT bản sao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh lại diện
tích đất và cấp quyền sử dụng đất của Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng
– bệnh nghề nghiệp Đà Lạt theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 03/8/2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Lâm Đồng chưa có ý kiến bằng văn bản về nội dung này.
Tại văn bản số 11711/BTC-QLCS ngày 13/10/2021, Bộ Tài chính đề nghị
Bộ GTVT cung cấp bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh lại
diện tích đất và cấp quyền sử dụng đất của Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức
năng – bệnh nghề nghiệp Đà Lạt, ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Lâm Đồng theo đề nghị của Cục Y tế Giao thông vận tải tại Công văn số
585/CYT-TCCB nêu trên.
Do vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chuyên
môn phối hợp với Cục Y tế GTVT xử lý dứt điểm vấn đề nêu trên để Bộ GTVT
báo cáo Bộ Tài chính thực hiện điều chuyển theo thẩm quyền.
Để kịp thời tổng hợp ý kiến của đơn vị tiếp nhận tài sản gửi Bộ Tài chính
điều chuyển theo thẩm quyền, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối
hợp, có ý kiến gửi về Bộ GTVT trước ngày 15/11/2021.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Y tế GTVT;
- Bệnh viện GTVT: Yên Bái, Nha Trang,
TPHCM, Nam Thăng Long, Đà Nẵng,
Vĩnh Phúc;
- Phòng khám đa khoa GTVT: Gia Lâm;
- Trung tâm: Y tế Đường bộ 2, Điều
dưỡng PHCN-BNN Đà Lạt;
- Lưu: VT, TC (Thái).
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