
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v  đồng ý xây dựng Quyết định của 

UBND tỉnh phê duyệt tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các 

đơn vị trực thuộc ngành y tế 

 

          

Kính gửi: Sở Y tế. 

                                                                                                  

Xem xét Tờ trình số 03/TTr-SYT ngày 05/01/2021 của Sở Y tế về việc 

đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc 

ngành y tế và Công văn số 124/STP-XD&KTrVBQPPL ngày 11/01/2021 của 

Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Quyết định của UBND 

tỉnh phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh 

vực y tế cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế, đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự 

thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô 

tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế; hoàn 

thành, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/3/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế và các cơ quan liên quan 

thưc̣ hiêṇ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TP, TC; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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