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�Y BAN NHÂN DÂN
T�NH NAM ��NH

S�: 49/2021/Q�-UBND

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM
��c l�p – T� do – H�nh phúc

Nam ��nh, ngày 02 tháng 11 n�m 2021

QUY�T ��NH

Ban hành tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng xe ô tô chuyên dùng
trong l�nh v�c y t� thu�c ph�m vi qu�n lý c�a t�nh Nam ��nh

�Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015;
Lu�t s�a ��i b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c
chính quy�n ��a ph��ng ngày 22 tháng 11 n�m 2019;

C�n c� Lu�t Qu�n lý, s� d�ng tài s�n công ngày 21 tháng 6 n�m 2017;

C�n c� Ngh� ��nh s� 151/2017/N�-CP ngày 26 tháng 12 n�m 2017 c�a
Chính ph� quy ��nh chi ti�t m�t s� �i�u c�a Lu�t Qu�n lý, s� d�ng tài s�n công;

C�n c� Ngh� ��nh s� 04/2019/N�-CP ngày 11 tháng 01 n�m 2019 c�a
Chính ph� quy ��nh tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng xe ô tô;

C�n c� Thông t� s� 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 n�m 2020 c�a B�
tr��ng B� Y t� quy ��nh chi ti�t h��ng d�n v� tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng xe ô
tô chuyên dùng thu�c l�nh v�c y t�;

Theo �� ngh� c�a S� Y t� t�i T� trình s� 313/TTr-SYT ngày 12/10/2021, S� T�
pháp t�i Báo cáo th�m ��nh s� 1113/BC-STP ngày 05/10/2021 và h� s� kèm theo.

QUY�T ��NH:

�i�u 1. Tiêu chu�n, ��nh m�c xe ô tô chuyên dùng

Tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng xe ô tô chuyên dùng (��i t��ng s� d�ng,

ch�ng lo�i, s� l��ng, m�c giá) trang b� cho các ��n v� hành chính, ��n v� s�

nghi�p công l�p trong l�nh v�c y t� thu�c ph�m vi qu�n lý c�a t�nh Nam ��nh (có

ph� l�c chi ti�t kèm theo).

�i�u 2. Nguyên t�c trang b�, qu�n lý, s� d�ng xe ô tô chuyên dùng
trong l�nh v�c y t�

1. Tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng xe ô tô chuyên dùng ph�c v� công tác quy
��nh t�i Quy�t ��nh này ���c s� d�ng làm c�n c� ��:

a) L�p k� ho�ch và d� toán ngân sách;

b) Giao, mua s�m, b� trí, khoán kinh phí s� d�ng, thuê d�ch v� xe ô tô;

c) Qu�n lý, s� d�ng và x� lý xe ô tô chuyên dùng.
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2. Giá mua xe ô tô chuyên dùng quy ��nh t�i Quy�t ��nh này là giá mua xe
t�i �a �ã bao g�m các lo�i thu� ph�i n�p theo quy ��nh c�a pháp lu�t; ch�a bao
g�m l� phí tr��c b�, l� phí c�p bi�n s� xe, phí b�o hi�m, phí ��ng ki�m, phí b�o trì
���ng b� liên quan ��n vi�c s� d�ng xe. Tr��ng h�p xe ô tô chuyên dùng ���c
mi�n các lo�i thu� thì ph�i tính �� s� thu� ���c mi�n vào giá mua xe �� xác ��nh
tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng.

3. Vi�c trang b� xe ô tô chuyên dùng ��m b�o ti�t ki�m, hi�u qu�, phù h�p
v�i yêu c�u chuyên môn nghi�p v�, nhi�m v� ��c thù c�a ngành, l�nh v�c y t� ��
ph�c v� công tác theo quy ��nh; trong ph�m v� tiêu chu�n, ��nh m�c quy ��nh, ch�
���c th�c hi�n khi có ngu�n kinh phí ��m b�o và ���c trang b� theo l� trình, phù
h�p v�i kh� n�ng c�a ngân sách.

4. Th� tr��ng các c� quan, t� ch�c, ��n v� ���c trang b� xe ô tô chuyên
dùng trong l�nh v�c y t� th�c hi�n ch� �� qu�n lý và s� d�ng xe ô tô theo quy ��nh
c�a pháp lu�t v� qu�n lý, s� d�ng tài s�n công.

�i�u 3. Hi�u l�c thi hành

Quy�t ��nh này có hi�u l�c thi hành k� t� ngày 15/11/2021 và thay th�
Quy�t ��nh s� 12/2020/Q�-UBND ngày 22/4/2020 c�a �y ban nhân dân t�nh
Nam ��nh v� vi�c ban hành t�m th�i tiêu chu�n, ��nh m�c s� d�ng xe ô tô chuyên
dùng trong l�nh v�c y t� thu�c ph�m vi qu�n lý c�a t�nh Nam ��nh.

�i�u 4. Trách nhi�m thi hành

Chánh V�n phòng UBND t�nh; Th� tr��ng các c� quan: S� Y t�, S� Tài
chính, Kho b�c Nhà n��c t�nh; Th� tr��ng các c� quan, ��n v� có tên t�i �i�u 1
và các c� quan, t� ch�c, cá nhân có liên quan ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t
��nh này./.

TM. U� BAN NHÂN DÂN

KT. CH� T�CH

PHÓ CH� T�CH

Tr�n Lê �oài
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STT
��i t��ng 

s� d�ng
Ch�ng lo�i

��nh m�c 

(xe/��n v�)

M�c giá t�i �a 

(ngàn ��ng/xe)
M�c �ích s� d�ng

A B (1) (2) (3) (4)

I 2

1
S� Y t� t�nh Nam 

��nh

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000

Xe ph�c v� ki�m tra 

giám sát các ho�t 

��ng ngành y t�, 

ph�c v� công tác 

phòng ch�ng d�ch 

2

Chi c�c An toàn 

th�c ph�m Nam 

��nh

Xe v�n chuy�n máu và các lo�i 

m�u thu�c l�nh v�c y t�, bao 

g�m: m�u b�nh ph�m, m�u b�nh 

truy�n nhi�m, m�u th�c ph�m, 

m�u thu�c (bao g�m c� v�c xin, 

sinh ph�m), m�u thu�c l�nh v�c 

môi tr��ng y t�

1 1,000,000
Xe v�n chuy�n  m�u 

th�c ph�m

II 94

Xe chuyên dùng có thi�t b� �� 

chuy�n giao k� thu�t và ch� ��o 

tuy�n

1 1,000,000

Xe chuyên dùng �� 

chuy�n giao k� thu�t 

và ch� ��o tuy�n

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
7 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe v�n chuy�n d�ng c�, v�t t�, 

trang thi�t b� y t� chuyên dùng 

trong l�nh v�c truy�n nhi�m

1 700,000

Xe v�n chuy�n d�ng 

c�, v�t t�, trang thi�t 

b� y t�, rác th�i

2

B�nh vi�n Ph� 

s�n t�nh Nam 

��nh

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
4 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

3

B�nh vi�n Y h�c 

c� truy�n t�nh 

Nam ��nh

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
4 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Ph� l�c

TIÊU CHU�N, ��NH M�C S� D�NG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG 

TRONG L�NH V�C Y T� THU�C PH�M VI QU�N LÝ C�A T�NH NAM ��NH

��n v� hành chính

��n v� s� nghi�p công l�p

(Kèm theo Quy�t ��nh s�: 49/2021/Q�-UBND ngày  02/11/2021 c�a UBND t�nh Nam ��nh)

1

B�nh vi�n �a 

khoa t�nh Nam 

��nh
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STT
��i t��ng 

s� d�ng
Ch�ng lo�i

��nh m�c 

(xe/��n v�)

M�c giá t�i �a 

(ngàn ��ng/xe)
M�c �ích s� d�ng

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
3 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe chuyên dùng có thi�t b� �� 

chuy�n giao k� thu�t và ch� ��o 

tuy�n

1 1,000,000

Xe chuyên dùng �� 

chuy�n giao k� thu�t 

và ch� ��o tuy�n

5

B�nh vi�n Tâm 

th�n t�nh Nam 

��nh

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
4 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

6

B�nh vi�n Ph�c 

h�i ch�c n�ng 

Nam ��nh

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
2 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

7
B�nh vi�n Nhi 

t�nh Nam ��nh

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
4 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

8

B�nh vi�n N�i 

ti�t t�nh Nam 

��nh

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
2 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

9

B�nh vi�n Da 

li�u t�nh Nam 

��nh

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
2 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

10
B�nh vi�n M�t 

t�nh Nam ��nh

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
3 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
5 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000

Xe ph�c v� cho ho�t 

��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, 

ch�ng d�ch, ki�m 

nghi�m 

Xe ph�c v� ch�p X- 

Quang di ��ng và 

khám sàng l�c t�i 

c�ng ��ng

11

B�nh vi�n �a 

khoa huy�n H�i 

H�u

1 2,500,000
4

Bênh vi�n Ph�i 

t�nh Nam ��nh
Xe ch�p X- Quang l�u ��ng
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STT
��i t��ng 

s� d�ng
Ch�ng lo�i

��nh m�c 

(xe/��n v�)

M�c giá t�i �a 

(ngàn ��ng/xe)
M�c �ích s� d�ng

Xe ch� máy phun và hóa ch�t  

l�u ��ng
1 1,000,000

Xe ch� máy phun và 

hóa ch�t  l�u ��ng

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

3 1,450,000

Xe ph�c v� cho ho�t 

��ng  phòng, ch�ng 

d�ch, ki�m nghi�m

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000

Xe chuyên d�ng 

ph�c v� tiêm ch�ng 

l�u ��ng

Xe v�n chuy�n máu và các lo�i 

m�u thu�c l�nh v�c y t�, bao 

g�m: m�u b�nh ph�m, m�u b�nh 

truy�n nhi�m, m�u th�c ph�m, 

m�u thu�c (bao g�m c� v�c xin, 

sinh ph�m), m�u thu�c l�nh v�c 

môi tr��ng y t�

1 1,000,000

Xe v�n chuy�n trang 

thi�t b�, v�t t�,  b�o 

qu�n v�c xin, sinh 

ph�m 

13

Trung tâm Ki�m 

nghi�m d��c 

ph�m - m� ph�m 

t�nh Nam ��nh 

Xe v�n chuy�n máu và các lo�i 

m�u thu�c l�nh v�c y t�, bao 

g�m: m�u b�nh ph�m, m�u b�nh 

truy�n nhi�m, m�u th�c ph�m, 

m�u thu�c (bao g�m c� v�c xin, 

sinh ph�m), m�u thu�c l�nh v�c 

môi tr��ng y t�

1 1,000,000
Xe v�n chuy�n m�u 

thu�c 

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
3 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000
Xe ph�c v�, phòng, 

ch�ng d�ch

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
4 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000
Xe ph�c v�, phòng, 

ch�ng d�ch

15

Trung tâm Y t� 

huy�n Ngh�a 

H�ng

12

Trung tâm Ki�m 

soát b�nh t�t t�nh 

Nam ��nh

14

Trung tâm Y t� 

Thành ph� Nam 

��nh
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STT
��i t��ng 

s� d�ng
Ch�ng lo�i

��nh m�c 

(xe/��n v�)

M�c giá t�i �a 

(ngàn ��ng/xe)
M�c �ích s� d�ng

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
3 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000
Xe ph�c v�, phòng, 

ch�ng d�ch

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
3 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000
Xe ph�c v�, phòng, 

ch�ng d�ch

18
Trung tâm Y t� 

huy�n H�i H�u

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000
Xe ph�c v�, phòng, 

ch�ng d�ch

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
4 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ô tô khác thi�t k� cho ho�t 

��ng khám b�nh, ch�a b�nh, 

phòng, ch�ng d�ch, ki�m nghi�m 

1 1,450,000
Xe ph�c v�, phòng, 

ch�ng d�ch

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
3 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000
Xe ph�c v�, phòng, 

ch�ng d�ch

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
4 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ch� máy phun và hóa ch�t 

l�u ��ng
1 1,000,000

Xe ch� máy phun và 

hóa ch�t l�u ��ng

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000
Xe ph�c v�, phòng, 

ch�ng d�ch

19
Trung tâm Y t� 

huy�n Giao Thu�

20

Trung tâm Y t� 

huy�n Xuân 

Tr��ng

21
Trung tâm Y t� 

huy�n Ý Yên 

16
Trung tâm Y t� 

huy�n Tr�c Ninh

17
Trung tâm Y t� 

huy�n Nam Tr�c
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STT
��i t��ng 

s� d�ng
Ch�ng lo�i

��nh m�c 

(xe/��n v�)

M�c giá t�i �a 

(ngàn ��ng/xe)
M�c �ích s� d�ng

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
3 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000
Xe ph�c v�, phòng, 

ch�ng d�ch

Xe ô tô c�u th��ng thông 

th��ng
3 1,500,000

Xe v�n chuy�n, c�p 

c�u b�nh nhân

Xe ô tô khác ���c thi�t k� dành 

riêng cho ho�t ��ng khám b�nh, 

ch�a b�nh, phòng, ch�ng d�ch, 

ki�m nghi�m 

1 1,450,000
Xe ph�c v�, phòng, 

ch�ng d�ch

24

Tr��ng Trung 

c�p y t� Nam 

��nh

Xe ô tô g�n mô hình gi�ng d�y, 

mô hình, mô ph�ng, các thi�t b� 

và ph��ng ti�n gi�ng d�y, giáo 

c� tr�c quan

1 900,000
Ph�c v� ho�t ��ng 

�ào t�o

T�NG C�NG 96

22
Trung tâm Y t� 

huy�n V� B�n

23
Trung tâm Y t� 

huy�n M� L�c


