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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP); có hiệu lực từ ngày 25 tháng 02 năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 3307/BTC-QLCS ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài 

chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 283/UBND-KTTH ngày 08 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ, 

Thực hiện Công văn số 839/STC-GCS ngày 12 tháng 4 năm 2019 cùa Sở Tài 

chính về việc rà soát, sắp xếp xe ô tô công theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, Sở 

Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung như sau: 

I. Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô công (phục vụ công tác các chức 

danh, công tác chung và chuyên dùng): 

1. Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh: Thực hiện theo quy định tại Điều 

6, Điều 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. 

2. Xe ô tô phục vụ công tác chung: 

a/. Đối với cấp tỉnh: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

04/2019/Nđ-CP. 

b/. Đối với cấp huyện: Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP. 

3. Xe ô tô phục vụ công tác chung của Ban quản lý dự án: Thực hiện theo quy 

định tại Điều 15 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. 

4. Xe ô tô chuyên dùng: Thực hiện theo quy định tại Điều 17, 18 Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP. 

II. Triển khai thực hiện trên đại bàn tỉnh: 

1. Đối với xe ô tô phục vụ công tác các chức danh: 

Thực hiện rà soát, xác định rõ số lượng xe ô tô phục vụ công tác các chức 

danh (Đề nghị báo cáo theo Biểu số 01 đính kèm). 

2. Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung: 

V/v rà soát, sắp xếp xe ô tô công 

theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP 



a/. Thực hiện rà soát, xác định rõ số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) thuộc phạm vi quản lý 

theo tiêu chuẩn, định mức quy định. 

b/. Thực hiện rà soát số lượng xe ô tô hiện có, đối chiếu tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng xe ô tô đã xác định để sắp xếp, bố trí việc sử dụng xe ô tô của từng đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. 

 (Đề nghị Báo cáo theo Biểu mẫu số 02, 03 đính kèm) 

3. Xe ô tô chuyên dùng: 

a/ Đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế quy định tại khoản 1 Điều 

17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 04/019/NĐ-CP. 

b/ Trong thời gian chờ Bộ Y tế ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế, để có cơ sở 

triển khai, thực hiện rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến bằng văn 

bản của Bộ Y tế và Bộ Tài chính để làm cơ sở ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế theo quy định tại khoản 2 Điều 27 

Nghị định số 04/019/NĐ-CP, Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo tiêu chuẩn, định 

mức xe chuyên dùng theo mẫu biểu số 03a đính kèm. 

4. Tổ chức thực hiện: 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế 

(phòng Kế hoạch tài chính) trước ngày 23/4/2019, đồng thời gửi file mềm về địa 

chỉ mail maitienkhtc@yahoo.com  

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm, phối hợp thực 

hiện ./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                    Từ Quốc Tuấn 
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