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

 

 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

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; 

Căn cứ Thông tư 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y 

tế về việc quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế. 

Ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế có ban hành Thông tư số 

07/2020/TT-BYT quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế, thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ 

ngày ký. 

Để có cơ sở xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

trong lịnh vực Y tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo hiện trạng và 

nhu cầu 03 năm gần nhất sử dụng xe ô tô theo mẫu số 01, 02 của Thông tư số 

07/2020/TT-BYT, bản thuyết minh về nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe ô 

tô chuyên dùng trong 03 năm tiếp theo và bản sao có đóng dấu của đơn vị đối 

với Điều lệ tổ chức, hoạt động, Quy hoạch phát triển của đơn vị (nếu có) về Sở 

Y tế trước ngày 19/6/2020, đồng thời gửi file mềm qua email: 

maitienkhtc@yahoo.com 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị 

đơn vị phản ánh về phòng KHTC Sở Y tế số điện thoại: 02963.831.094 để nghiên 

cứu giải quyết. 

Qua thời gian trên, đơn vị nào không báo cáo thì Thủ Trưởng đơn vị đó chịu 

trách nhiệm và Sở Y tế không tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 
(Đính kèm Thông tư 07/2020/TT-BYT 

ngày 14/5/2020) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 

V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức 

 sử dụng xe ô tô chuyên dùng  

trong lĩnh vực Y tế. 
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