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

Căn cứ Công văn số 124/STC-GCS ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài 

chính về việc báo cáo tình hình kiểm tra việc chấp hành thu giá dịch vụ trông 

giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang, 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo về Sở Tài chính, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị 

trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện thu giá dịch vụ trông giữ xe, tình hình 

thực hiện đề án sử dụng tài sản công để cho thuê, kinh doanh dịch vụ trông giữ 

xe gửi Sở Y tế (phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 06 tháng 02 năm 2020, 

bằng văn bản; đồng thời gửi kèm file mềm theo địa chỉ mail: 

maitienkhtc@yahoo.com 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị các đơn 

vị liên hệ Sở Y tế (phòng Kế hoạch-Tài chính) hoặc điện thoại 0296.3.831.094 

để được hướng dẫn kịp thời. 

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

thực hiện nghiêm túc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                                            Từ Quốc Tuấn 

 

                  

 

 

 

V/v báo cáo tình hình kiểm tra 

việc chấp hành thu giá dịch vụ 

trông giữ xe trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 
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