
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SYT-KHTC 
V/v tổ chức thực hiện bán thanh 

lý xe ô tô, xe mô tô theo hình 

thức đấu giá 

An Giang, ngày            tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện theo Công văn số 3187/STC-GCS ngày 04/11/2021 của Sở Tài 

chính An Giang về việc tổ chức thực hiện bán thanh lý xe ô tô, xe mô tô theo 

hình thức đấu giá.  

1. Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh có xe ô tô, xe 

mô tô thanh lý tổ chức thực hiện thực hiện bán thanh lý xe ô tô, xe mô tô theo 

hình thức đấu giá được hướng dẫn tại Công văn số 3187/STC-GCS ngày 

04/11/2021 của Sở Tài chính An Giang. 

2. Đối với các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố do trực thuộc Sở Y 

tế nên thực hiện bán thanh lý xe ô tô, xe mô tô theo hình thức đấu giá như đơn vị 

cấp tỉnh. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ 

Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá-Công sản - số điện thoại 02963.857.103) để 

được hướng dẫn kịp thời. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

“Đính kèm công văn số 3187/STC-GCS 

ngày 04/11/2021 của Sở tài chính” 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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