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

Căn cứ Công văn số 1327/VPUBND-KTTH ngày 25/3/2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý sử dụng xe ô tô của Dự án Phòng 

chống lao quốc gia; 

 Căn cứ Công văn số 709/STC-GCS ngày 26/3/2020 củ Sở Tài chính về 

việc quàn lý, sử dụng xe ô tô Dự án Phòng chống lao quốc gia, 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Theo Công văn số 486/BVPTW-CTCLQG ngày 10/3/2020 của Bệnh 

viện Phổi Trung ương về việc Quản lý sử dụng xe ô tô Dự án Phòng chống lao 

Quốc gia; trong đó có nêu: “…BVPTW - DAPCLQG đề nghị UBND tỉnh, STC 

không thu hồi xe ô tô Dự án cấp cho CTCL tuyến tỉnh (Bệnh viện Lao và Bệnh 

Phổi/Bệnh viện Phổi/Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội/Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh…)  để đảm bảo xe ô tô được cấp được sử dụng đúng mục đích, 

hiệu quả theo cam kết giữa Chính phủ và các nhà tài trợ”. 

2. Để có cơ sở báo cáo Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, đề 

nghị các đơn vị trực thuộc rà soát và báo cáo số lượng xe ô tô công tác của Dự 

án Phòng chống lao Quốc gia đã cấp cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời cung 

cấp các hồ sơ có liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận xe ô tô từ Dự án đã giao 

sử dụng trong thời gian qua. 

Báo cáo và hồ sơ có liên quan gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch tài chính) 

trước ngày 16/4/2020. 

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. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                               Phan Vân Điền Phương 

                  

 

 

V/v quản lý, sử dụng xe ô tô Dự án 

phòng chống lao quốc gia 
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