
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1215/SYT-KHTC 
 

V/v thực hiện tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong 

lĩnh vực Y tế và định mức xe ô tô 

chuyên dùng trong phòng, chống 

dịch tại các huyện, thị xã, thành 

phố tham gia Dự án ADB.84 

An Giang, ngày  20 tháng 5 năm 2021 
 

 

 

 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế và 

định mức xe ô tô chuyên dùng trong phòng, chống dịch tại các huyện, thị xã, 

thành phố tham gia Dự án ADB.84 được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo 

Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung như sau: 

1. Các đơn vị trực thuộc thực hiện đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng xe ô 

tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 

số 1040/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang. 

2. Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng và xe bán tải với giá không được 

vượt mức giá tối đa tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang. Riêng Xe ô tô 

chuyên dụng có kết cấu đặc biệt phòng chống dịch có thêm tính năng sử dụng 

vận chuyển bệnh nhân và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm; Xe ô tô chuyên 

dùng có kết cấu đặc biệt, xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị 

chuyên dùng phục vụ hoạt động Y tế và ADB.84 thì theo giá thị trường tại thời 

điểm mua sắm. 

3. Ban quản lý dự án An ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng 

tỉnh An Giang báo cáo Ban quản lý dự án An ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mê 

Công mở rộng Trung ương biết định mức xe ô tô chuyên dùng trong phòng, 

chống dịch tại các huyện, thị xã, thành phố tham gia Dự án ADB.84 được 

UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 

1040/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021. 

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

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 
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Từ Quốc Tuấn 
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