
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT 

V/v bổ sung thông tin về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

trang bị cho các đơn vị sự nghiệp 

y tế công lập thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày         tháng 4  năm 2021 

                     

 Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 212/HĐND-KTNS ngày 28/4/2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh về việc cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.  

Sau khi rà soát, UBND tỉnh bổ sung một số thông tin, số liệu cụ thể về số 

lượng giường bệnh, thuyết minh về chức năng, nhiệm vụ, quy mô hoạt động… 

của các cơ sở y tế trực thuộc, làm căn cứ để xác định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô cứu thương, xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt và xe ô tô 

chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác chuyên 

môn y tế theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 

14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, theo yêu cầu tại 

Công văn số 212/HĐND-KTNS ngày 28/4/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 

(chi tiết tại các Phụ lục kèm theo). 

(Gửi kèm theo dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế 

công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn - thay thế dự thảo gửi kèm  

Công văn số 521/UBND-KT ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh). 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, cho ý kiến để có căn cứ triển khai tiếp các bước theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Tài chính, Tư pháp; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 



 

 

PHỤ LỤC I 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe cứu thương thông thường trang bị cho  

các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo công văn số           /UBND-KT ngày      /4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Loại xe, tên đơn vị 

Số lượng 

xe hiện 

có  

Số lượng 

xe bổ 

sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 07/2020/TT-

BYT 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 7 1 8 1.500 

Số giường bệnh: 800 

Định mức: Từ 200 giường bệnh đến dưới 300 

giường bệnh được định mức 04 xe. Từ 300 

giường bệnh trở lên, nếu tăng thêm 150 

giường bệnh thì định mức được thêm 01 xe. 

Như vậy định mức 800 giường tương đương 8 

xe 

2 Bệnh viện Phổi 1 2 3 1.500 

Số giường bệnh: 170 

Định mức: Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 

giường bệnh được định mức 03 xe 

3 
Bệnh viện Phục hồi 

chức năng 
0 3 3 1.500 

Số giường bệnh: 100 

Định mức: Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 

giường bệnh được định mức 03 xe 

4 
Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh 
1 2 3 1.500 

Số giường bệnh: 105 

Định mức: Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 

giường bệnh được định mức 03 xe 

5 Trung tâm Y tế Bắc Sơn 2 2 4 1.500 

Số giường bệnh: 200 

Định mức: Từ 200 giường bệnh đến dưới 300 

giường bệnh được định mức 04 xe 
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STT Loại xe, tên đơn vị 

Số lượng 

xe hiện 

có  

Số lượng 

xe bổ 

sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 07/2020/TT-

BYT 

6 
Trung tâm Y tế Bình 

Gia 
2 1 3 1.500 

Số giường bệnh: 155 

Định mức: Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 

giường bệnh được định mức 03 xe 

7 Trung tâm Y tế Cao Lộc 2 1 3 1.500 

Số giường bệnh: 105 

Định mức: Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 

giường bệnh được định mức 03 xe 

8 
Trung tâm Y tế Chi 

Lăng 
1 2 3 1.500 

Số giường bệnh: 150 

Định mức: Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 

giường bệnh được định mức 03 xe 

9 
Trung tâm Y tế Đình 

Lập 
1 1 2 1.500 

Số giường bệnh: 70 

Định mức: Từ 50 giường bệnh đến dưới 100 

giường bệnh được định mức 02 xe 

10 
Trung tâm Y tế Hữu 

Lũng 
3 1 4 1.500 

Số giường bệnh: 245 

Định mức: Từ 200 giường bệnh đến dưới 300 

giường bệnh được định mức 04 xe 

11 
Trung tâm Y tế Lộc 

Bình 
2 1 3 1.500 

Số giường bệnh: 165 

Định mức: Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 

giường bệnh được định mức 03 xe 

12 
Trung tâm Y tế Thành 

Phố 
1 0 1 1.500 

Số giường bệnh: 05 

Định mức: Dưới 50 giường bệnh được định 

mức 01 xe 

13 
Trung tâm Y tế Tràng 

Định 
2 1 3 1.500 

Số giường bệnh: 115 

Định mức: Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 

giường bệnh được định mức 03 xe 
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STT Loại xe, tên đơn vị 

Số lượng 

xe hiện 

có  

Số lượng 

xe bổ 

sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 07/2020/TT-

BYT 

14 
Trung tâm Y tế Văn 

Lãng 
1 1 2 1.500 

Số giường bệnh: 80 

Định mức: Từ 50 giường bệnh đến dưới 100 

giường bệnh được định mức 02 xe 

15 
Trung tâm Y tế Văn 

Quan 
1 2 3 1.500 

Số giường bệnh: 115 

Định mức: Từ 100 giường bệnh đến dưới 200 

giường bệnh được định mức 03 xe 

 Tổng cộng     27      21     48    
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Phụ lục II  

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt  

trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn 

 (Kèm theo công văn số           /UBND-KT ngày      /4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Loại xe, tên đơn vị 

Số lượng xe 

hiện có tại 

đơn vị 

Số 

lượng xe 

bổ sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Các nội dung căn cứ đề xuất 

1 
Xe có gắn máy X.quang di 

động  
        

 

1.1 Bệnh viện Phổi  0 2 2 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết định 

số 695/QĐ-UBND.  

Là đơn vị thực hiện công tác phòng chống 

Lao trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện tổ chức khám lưu động để thực 

hiện khám phát hiện chủ động bệnh lao tại 

cộng đồng. 

Số lượng bệnh nhân thực hiện các xét 

nghiệm phát hiện lao năm 2020: 6.962 

trong đó phát hiện 426 người mắc lao. 

Địa bàn hoạt động: Chủ yếu tại các xã. 

Căn cứ Thông báo đề xuất nhu cầu cấp xe 

Xquang lưu động phục vụ công tác tăng 

cường phát hiện bệnh nhân lao số 

730/BVPTU-DAPCL từ Dự án Phòng 

chống Lao Quốc gia. 

2 Xe vận chuyển vắc xin, sinh          
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STT Loại xe, tên đơn vị 

Số lượng xe 

hiện có tại 

đơn vị 

Số 

lượng xe 

bổ sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Các nội dung căn cứ đề xuất 

phẩm 

2.1 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh 

(Xe ô tô bán tải thùng kín 

có máy lạnh để thực hiện 

nhiệm vụ vận chuyển vắc 

xin, sinh phẩm, vật tư tiêm 

chủng mở rộng) 

01  01 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết định 

số 250/QĐ-UBND.  

Thực hiện công tác vận chuyển vắc xin, 

sinh phẩm, vật tư tiêm chủng mở rộng từ 

Trung ương về nhập kho của tỉnh. 

Vận chuyển vắc xin, sinh phẩm, vật tư tiêm 

chủng mở rộng từ đến các huyện, thành 

phố. 

3 

Xe ô tô khác được thiết kế 

dành riêng cho các hoạt 

động khám bệnh, chữa 

bệnh, phòng, chống dịch, 

kiểm nghiệm 

        

 

3.1 

Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm thực phẩm 

(Xe có ngăn riêng, có thiết bị 

kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm để 

bảo quản các mẫu kiểm 

nghiệm) 

 01 01 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết định 

số 1562/QĐ-UBND. 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, 

giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh  

Lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng trên địa bàn tỉnh. Số mẫu lấy trung 

bình/tháng năm 2020: 200 mẫu/tháng 

Địa bàn hoạt động: Toàn bộ tỉnh đến tận xã. 
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STT Loại xe, tên đơn vị 

Số lượng xe 

hiện có tại 

đơn vị 

Số 

lượng xe 

bổ sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Các nội dung căn cứ đề xuất 

3.2 

Các Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố 

(Xe chở vắc xin, sinh phẩm; 

chở công cụ, dụng cụ y tế đi 

khám chữa bệnh; chở máy 

phun hóa chất đi khử trùng 

hoặc tuyên truyền lưu động 

tại các xã) 

    

 

1 Trung tâm Y tế Bắc Sơn 01 01 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 

Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 72.745  

Hạng bệnh viện: 2 - Số giường bệnh: 200 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 

2 Trung tâm Y tế Bình Gia 0 02 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 

Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 52.964 

Hạng bệnh viện: 2 - Số giường bệnh: 155 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 

3 Trung tâm Y tế Cao Lộc 01 01 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 

Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 80.722 

Hạng bệnh viện: 3 - Số giường bệnh: 155 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 
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STT Loại xe, tên đơn vị 

Số lượng xe 

hiện có tại 

đơn vị 

Số 

lượng xe 

bổ sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Các nội dung căn cứ đề xuất 

4 Trung tâm Y tế Chi Lăng 01 01 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 

Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 75.413 

Hạng bệnh viện: 2 - Số giường bệnh: 150 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 

5 Trung tâm Y tế Đình Lập 0 02 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 

Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 28.856 

Hạng bệnh viện: 3 - Số giường bệnh: 70 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 

6 Trung tâm Y tế Hữu Lũng 01 01 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 

Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 122.880 

Hạng bệnh viện: 2 - Số giường bệnh: 245 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 

7 Trung tâm Y tế Lộc Bình 0 02 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 

Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 85.467 

Hạng bệnh viện: 2 - Số giường bệnh: 165 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 
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STT Loại xe, tên đơn vị 

Số lượng xe 

hiện có tại 

đơn vị 

Số 

lượng xe 

bổ sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Các nội dung căn cứ đề xuất 

8 Trung tâm Y tế Thành Phố 0 01 01 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 

Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 105.057 

Số giường bệnh: 05 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 

9 Trung tâm Y tế Tràng Định 01 02 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 

Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 60.178 

Hạng bệnh viện: 3 - Số giường bệnh: 155 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 

10 Trung tâm Y tế Văn Lãng 01 01 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ các hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch 

tại Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 49.925 

Hạng bệnh viện: 3 - Số giường bệnh: 80 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 

11 Trung tâm Y tế Văn Quan 0 02 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên 

thị trường tại 

thời điểm 

mua sắm 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại 

Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Dân số năm 2020: 54.499 

Hạng bệnh viện: 3 - Số giường bệnh: 115 

Dự kiến phát triển cho 03 năm tiếp theo 

 Tổng cộng  8   20   27    
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Phụ lục III 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng 

trang bị cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn 

 (Kèm theo công văn số           /UBND-KT ngày      /4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Loại xe, tên đơn vị 
Số lượng 

xe hiện có  

Số lượng xe 

bổ sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Các nội dung căn cứ đề xuất 

1 

Xe chuyên dùng phục vụ công 

tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 

cán bộ trung và cao cấp 

          

1.1 
Bệnh viện Phục hồi chức năng  

(Xe từ 09 - 16 chỗ ngồi) 
 01 0 01  

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết 

định1453-QĐ/TU; Quyết định 

1420/QĐ-UBND. 

Phục vụ đưa đón bệnh nhân thuộc đối 

tượng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe 

cán bộ tỉnh quản lý. 

Địa bàn hoạt động: Toàn tỉnh 

2 

Xe vận chuyển người bệnh (chở 

bệnh nhân và người nghi nhiễm 

bệnh truyền nhiễm) 

(Xe ô tô chuyên dụng có tính 

năng sử dụng vận chuyển bệnh 

nhân và người nghi nhiễm bệnh 

truyền nhiễm) 

          

2.1 Trung tâm Y tế 10 huyện 0  
01 xe/trung 

tâm 

01 

xe/trung 

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

Chức năng nhiệm vụ các hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống 
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STT Loại xe, tên đơn vị 
Số lượng 

xe hiện có  

Số lượng xe 

bổ sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Các nội dung căn cứ đề xuất 

tâm trường tại thời 

điểm mua sắm 

dịch tại Quyết định 1327/QĐ-UBND. 

Bổ sung theo Công văn 3837/BYT-DP 

để thực hiện các hoạt động của Dự án 

ADB.84 trên địa bàn tỉnh  

2.2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh  0 01 01  

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm 

Bệnh viện tuyến đầu của tỉnh để thực 

hiện vận chuyển bệnh nhân trong trường 

hợp dịch xảy ra. 

 

3 

Xe vận chuyển dụng cụ, vật tư, 

trang thiết bị y tế chuyên dùng 

trong lĩnh vực truyền nhiễm 

          

3.1 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh 
01 01 02 

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết 

định số 250/QĐ-UBND.  

Thực hiện vận chuyển dụng cụ, vật tư, 

trang thiết bị y tế chuyên dùng trong 

lĩnh vực truyền nhiễm đến các huyện, xã 

Thực hiện trong trường hợp phòng 

chống dịch khẩn cấp. 

4 
Xe giám định pháp y, xe vận 

chuyển tử thi 
          

4.1 Trung tâm Giám định Y khoa  0  01  01 

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết 

định số 1745/QĐ-UBND.  

Tổ chức thực hiện các hoạt động giám 

định y khoa. 

Số khám giám định năm 2020: 915 lượt 

người 
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STT Loại xe, tên đơn vị 
Số lượng 

xe hiện có  

Số lượng xe 

bổ sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Các nội dung căn cứ đề xuất 

Địa bàn hoạt động: Toàn tỉnh 

4.2 Trung tâm Pháp Y  0  01  01 

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết 

định số 1588/QĐ-UBND.  

Thực hiện công tác giám định pháp y. 

Số giám định năm 2020: 598 ca  

Địa bàn hoạt động: Toàn tỉnh 

5 

Xe ô tô chuyên dùng có thiết bị 

để chuyển giao kỹ thuật và chỉ 

đạo tuyến 

          

5.1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 01 0  01 

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết 

định số 250/QĐ-UBND 

Thực hiện chỉ đạo các đơn vị y tế trên 

địa bàn tỉnh trong công tác phòng chống 

dịch, y tế dự phòng, bảo vệ bà mẹ trẻ 

em. 

Địa bàn hoạt động: Toàn tỉnh  

5.2 Bệnh viện Đa khoa  0 01 01 

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết 

định số 1593/QĐ-UBND. 

Đơn vị đầu ngành trong công tác khám 

chữa bệnh, thực hiện hỗ trợ chuyển giao 

kỹ thuật cho các đơn vị tuyến huyện. 

Địa bàn hoạt động: Toàn tỉnh 

5.3 Bệnh viện Phổi  0 01 01 

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết 

định số 1593/QĐ-UBND. 

Đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực phòng 

chống lao và bệnh phổi, thực hiện hỗ trợ 
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STT Loại xe, tên đơn vị 
Số lượng 

xe hiện có  

Số lượng xe 

bổ sung 

Số lượng 

xe tối đa  

Đơn giá  

(triệu 

đồng/xe) 

Các nội dung căn cứ đề xuất 

chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị 

tuyến huyện. 

Địa bàn hoạt động: Toàn tỉnh 

5.4 Bệnh viện Y học cổ truyền 01  0 01 

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết 

định 413/QĐ-UBND. 

Đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực phục 

hồi chức năng, thực hiện hỗ trợ chuyển 

giao kỹ thuật cho các đơn vị tuyến 

huyện, xã. 

Địa bàn hoạt động: Toàn tỉnh 

5.5 Bệnh viện Phục hồi chức năng 01  0 01 

Theo giá bán 

xe ô tô trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết 

định 1420/QĐ-UBND. 

Đơn vị đầu ngành trong công tác phục 

hồi chức năng, thực hiện hỗ trợ chuyển 

giao kỹ thuật cho các đơn vị tuyến 

huyện, xã. 

Địa bàn hoạt động: Toàn tỉnh 

 Tổng cộng  5   15   20    
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