
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

               

Số:  2820/SYT-KHTC 
V/v báo cáo công tác hoạt 

động và giá thu phí dịch vụ 

trông giữ xe. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  15  tháng  10  năm 2019 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 942/UBND-KHTH của UBND tỉnh An Giang 

ngày 24/9/2019 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm 

tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Để công tác quản lý hoạt động dịch vụ trông giữ xe tại các cơ sở y tế 

được chặt chẽ và đảm bảo đúng quy định của nhà nước, Sở Y tế đề nghị Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Rà soát tình hình thực hiện cho thuê mặt bằng trông giữ xe tại đơn vị và 

báo báo về Sở y tế việc thực hiện tổ chức đấu giá cho thuê, việc thực hiện hợp 

đồng cho thuê, giá thu phí giữ xe tại đơn vị. 

2.  Tăng cường giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các 

quy định cùa Nhà nước về hoạt động dịch vụ trông giữ xe, giá thu phí trông giữ 

xe của tổ chức, cá nhân đang cung cấp dịch vụ tại đơn vị mình. Trường hợp phát 

sinh vi phạm, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chấm dứt và thanh lý hợp đồng 

ngay với tổ chức, cá nhân vi phạm tại đơn vị mình. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 

22/10/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban GĐ SYT; 

- Lưu: VT; KH-TC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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