
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 299/SYT-KHTC  Lạng Sơn, ngày  05  tháng  3  năm 2019 
V/v rà soát, báo cáo hiện trạng 

sử dụng xe ô tô. 
 

  

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 

 

 Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP  ngày 11/01/2019 của Chính phủ 
ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành từ 
ngày 25/02/2019; 

Thực hiện Công văn số 340/STC-QLG&CS ngày 28/02/2019 của Sở Tài 
chính về việc rà soát, báo cáo hiện trạng sử dụng xe ô tô; 

 Căn cứ tình hình thực tế, nhiều đơn vị chưa thực hiện kê khai kịp thời biến 
động xe ô tô, một số đơn vị còn nhầm lẫn giữa xe phục vụ chức danh và xe phục 
vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng, dẫn đến dữ liệu về xe ô tô còn nhiều 
thông tin chưa chính xác, 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc đang sử dụng xe ô tô tổng hợp, rà 
soát, báo cáo chính xác, đầy đủ số lượng hiện trạng theo mẫu biểu chi tiết đính 
kèm (Mẫu số 04b-ĐK/TSC). Văn bản báo cáo gửi về Phòng Kế hoạch - Tài 
chính Sở Y tế trước ngày 07/3/2019 để tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND 
tỉnh phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Đồng thời, gửi file 
mềm các biểu báo cáo vào địa chỉ e-mail: Ltchungls@gmail.com để thuận lợi cho 
công tác tổng hợp. 

 (Sở Y tế gửi kèm biểu tổng hợp số xe ô tô hiện có đến ngày 31/12/2017 
trên cơ sở báo cáo của các đơn vị năm 2017 để các đơn vị tiện rà soát – Phụ lục 
số 01A, 01B). 

 Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Trưởng, phó phòng KHTC; 
- Lưu: VT, (LTC). 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

  Nguyễn Thế Toàn 

  

 


