
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v trang bị xe ô tô chuyên dụng 

phòng chống dịch và ban hành 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế  

 

Kính gửi: Bộ Y tế. 

 Thực hiện Văn bản số 3837/BYT-DP ngày 20/7/2020 của Bộ Y tế về việc 

đề xuất nhu cầu và ban hành định mức mua ô tô chuyên dụng phòng chống dịch 

và trang thiết bị y tế thuộc Dự án ADB.84, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham 

gia ý kiến như sau: 

1. Trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh nguy hiểm có khả năng lây 

lan nhanh trong cộng đồng, việc đầu tư, trang bị xe ô tô chuyên dụng phòng 

chống dịch có thêm tính năng sử dụng vận chuyển bệnh nhân và người nghi 

nhiễm bệnh truyền nhiễm là rất cần thiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đồng 

thuận việc trang bị xe ô tô cho các huyện Dự án “An ninh y tế khu vực Tiểu 

vùng Mê Công mở rộng” là loại xe ô tô chuyên dụng phòng chống dịch có thêm 

tính năng sử dụng vận chuyển bệnh nhân và người nghi nhiễm bệnh truyền 

nhiễm theo đề xuất của Bộ Y tế tại Văn bản số 3837/BYT-DP ngày 20/7/2020. 

2. Đối với việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng và tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu, đề 

xuất ban hành theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 

11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và 

theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Y tế xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Tài chính; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: KGVX,  TH-NC; 

 - Lưu: VT, KT(LTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 

 


		2020-08-17T14:01:24+0700


		2020-08-17T16:40:34+0700


		2020-08-17T16:40:34+0700


		2020-08-17T16:40:34+0700




