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

 

Ngày 12 tháng 12 năm 2014, Sở Y tế có ban hành Công văn số 4030/SYT 

– KHTC về việc chấn chỉnh thu phí giữ xe đối với các đơn vị trực thuộc, nhưng 

hiện tại vấn đề này một vài đơn vị làm chưa tốt, cử tri phản ánh qua các kỳ tiếp 

xúc cử tri của Hội đồng nhân dân. Để làm tốt nội dung này, Sở Y tế đề nghị thủ 

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

1. Rà soát tình hình thu phí trông giữ xe của đơn vị mình thực hiện đúng 

theo quy định hiện hành (Giá thu trông giữ xe theo Quyết định số 93/2016/QĐ – 

UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang). Phân công cán bộ 

viên chức thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu phí trông giữ xe, công khai 

niêm yết mức giá thu cho từng phương tiện tại địa điểm thu sao cho dễ quan sát, 

thu tiền phải đúng với giá niêm yết, nếu có sai phạm thì chấm dứt hợp đồng. 

2. Khi đơn vị triển khai cho thuê bãi trông giữ xe, phải lập đề án sử dụng 

tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo Nghị định số 151/2017/NĐ 

– CP và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trong đề án phải nêu rõ giá thu 

trong giữ xe theo quy định nhà nước, vị trí và diện tích bãi trông giữ xe, tổ chức 

đấu giá cho thuê bãi trông giữ xe theo Luật đấu giá. 

3. Sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ các đoàn kiểm tra, thanh tra việc thu phí trông 

giữ xe của các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường theo quy định. 

Đơn vị nào để xảy ra trường hợp thu trông giữ xe sai quy định nhà nước 

hoặc để người dân phản ánh, Ban Giám đốc, cán bộ viên chức phụ trách sẽ chịu 

trách nhiệm và xử lý theo quy định. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, P.KHTC. 
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