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U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

S: .U/UBND-TM 
V/v Mua xe ô to phc v11 
con tác cüa Tnr&ng Cao 

däng Y tê Quãng Trj 

Quáng Trj, ngày6 tháng 5 nãm 2020 

KInh g1ri: Thtxông tr1rc Hi dng nhân dan tinh 

Can c(r Nghj djnh so 04/2019/ND-CP ngày 11/01/2019 cüa ChInh phü quy 
djnh tiêu chuân, djnh mrc sir diing xe ô to; Thông tu so 24/201 9/TT-BTC ngày 
22/4/2019 cia B Tài chInh huàng dan mt so ni dung cüa Nghj djnh so 
04/2019/ND-CP ngày 11/01/2019 cüa ChInh phü. 

Can ci Nghj quyt s 3 1/2018/NQ-HDND ngày 08/12/2018 cüa Hi dng 
nhân dan tinh ye phân cap quán 1' tãi san cong trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

D tao  diu kin cho Trung Cao ding Y t Quãng Trj có phi.rong tin phic 
v11 cong tác, gop phân hoàn thành tot các nhim vit dugc giao, trén ca sâ dé nghj 
cüa Sâ Tài chInh (Cong van sO 1590/STC-QLG&cS ngày 20/5/2020,), Trung Cao 
dang Y tê Quâng Trj, (Ta trinh so 1 70/TTr-C'DYT ngày 11/5/2020,), To chirc 
Medipeace (Cong van sO 20/2020/Medipeace ngày 08/5/2020) (Sao g1ri kern), 
UBND tinh thông nhât Tri.thng Cao dàng Y tê Quãng Trj sü dirng kinh phi do To 
chi.rc Medipeace tài trq dê mua 01 xc ô to phiic vii cong tác chung vi mirc giá tôi 
da: 756.000.000 ding (BOy tram nám mu'cri sáu triéu dOng) 

KInh d nghj Thithng trirc Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./. 

Noi nhIn: 
- Nhtr trên; 
- Sâ Tài chInh; 
- Tru&ng Cao dang Y tê Quãng Tn; 
-Liru:VT,TM. 



UBND TINH QUANG TRJ 
sO' TAI CHfNH 

S: A5' /STC-QLG&CS 

V/v rnua xe ô to bang ngun 
1cini, tãi try. 

CONG IIOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p — TkI do — Htinh  phñc 

Qudng Trj, ng&v c21J tháng 5 fläfl 2020 

KInh gii: Uy ban nhân dan tinh. 

Thirc hin kMn chi dto cüa UBND tinh tai  Cong van s 21 18/UBND-
ngày ij2020  ye vic mua xe ô to bang nguôn kinh phI vin try. 

Nghj djnh s 04/2019/ND-CP ngày 11/01/2019 cüa ChInh phü 
quy djnh tiêu chuân, djrih mcrc sü diing xe ô to; Thông tr so 24/20 19/TT-BTC 
ngày 22/4/20 19 hithng dan mt so ni dung cüa Nghj djnh so 04/2019/ND-CP 
ngày 11/01/2019 cüa ChInh phü quy djnh tiêu chuân, djnh m1rc si dtng xe ô to. 

Sau khi nghiên ciru d nghj cüa Truông Cao ding Y t Quâng Trj tai  T& 
trInh so 1 70/TTr-CDYT ngày 11/5/2020 ye vic xi.n rnua xe ô to bang nguôn 
kinh phi tài try; S& Tài chInh báo cáo, dê xuât UBND tinh nhLr sau: 

- Tnthng Cao dang Y t Quáng Trj dã h9p tác vói T chrc Medipeace 
thixc hin dir an dào to ye 4t 1 trj 1iu giai don 1 và 2 trong näm näm qua 
(2015-2019); dir an tiCp tc &roc KOICA phé duyt tài try và du'qc UBND tinh 
dông cho phép triên khai giai doan  3 trong ba närn (2020-2022). So kinh phi 
TO chirc Medipeace tài try cho Tnrng qua cá närn là 960 triu dông; dông thai 
thông nhât cho nhà Truang sir dicing nguôn kinh phi nay clé mua rnói 01 xe ô to 
07 chô ngôi phic vi.i cong tác. 

- Tnrang Cao ding Y t Quáng Trj là dan vj trrc thuc UBND tinE., Hiu 
tn.rO'ng có h s phçi cp chirc vii länh dao  0,8, dü diu kin trang bi ti da 01 xe ô 
to phic viii cOng tác chung. 

- D& chi&i theo quy djnh, S& Tài chInh kInh di nghj UBND tinh xern xét 
d nghj Thuàiig trçrc I-]DND tinh cho phép Tri.ràng Cao ding Y t Quáng Til mua 
01 xe ô to phic vi cong tác chung. 

- Mirc giá và kinh phI mua xe ô to: Giá mua xe 8 tO ti cIa 756.000.000 dn.g, 
sü diving kinh phi do To chi.:ic Medipeace tài try cho nhà Trung. 

Kinh trInh UBND tinh xem xét, quy& djnh./. 

Ncvi ithân: 
- Nhu trên; 
- Triring Cao dkng Y t&; 
- GD, các Phó GD So; 
- LLru: VT, QLG&CS()  (02 bàn) 
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UBND TtNH QUANG TRI CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIfcNGç4oDANGyTE Dc 1p- Tr do- Hnh phüc  

S& 43C?ITTr- CDYT Quáng Trj, Ngày j tháng 5 nàm 2020 

T1TR1NH 
Ve viçc xin mua xe 6 to bcng ngun k/nh phi tài tr 

- U' BAN NHAN DAN TINH QUANG TR4 
- S TAT CHINH 

Truông Cao ctng Y t (CDYT) Quàng Trj là co s giáo diic cong 1p th%rc hin 
nhim vi dào to và dào to lai di ngü can b y té trinh d cao dang. Ducic sir quan 
tam cña tinh Uy, UBND, các s ban ngành trong tinh và các to chirc Phi chInh phi, 
thM gian qua Tru&ng CDYT Quâng Trj dâ không ngirng 16n manh  ye trmnh d chuyên 
mon và Ca s vt chat, ngày càng dáp üng tot nhim vi dugc giao. 

Tháng 5/2011 Trung CDYT có nhn bàn giao tr phông Quãn 1 süc khOe can 
b 1 xe ô to cru thuong hiu Toyota, chiêc xe nay dâ het thai hn lixu hành tir nãm 
2016, tir do den nay nhà tnrOng không có phuong tin dé di li thirc hin nhim vi 
chuyên môn, tuyen sinh và cOng tác gay hn chê rat nhiêu trong vic thixc hin nhim 
v dixçc giao. Hiên tti, Trirng CDYT Quáng Trj dang dào tto trInh d cao dang Diêu 
du'ö'ng và Du'çc cho 191 sinh viên Lao, th&i gian t&i, nhà trr&ng tip ti1.c chuyCn huóng 
dào t?o  sang 16 tiith cüa nuâc bn Lao, do do phuong tin di Iai  là van dê hêt strc can 
thiêt dôi vri nhà trung trong giai don hin nay. 

Thirc hin dr an "Nâng cao nãng 1irc dào to vt l trj 1iu min trung Vit Nam 
2015- 2019", trong 5 nam qua to chrc Medipeace d tài trçl cho Tnthng CDYT vó'i so 

tiên là 960.000.000d (Chin tram sáu muai triu dông./.) dê trang b co sâ 4t chat. 
Ngày 08 tháng 5 näm 2020 ti cong van so 20/2020/Medipeace ye vic thông nhât sü 
dung kinh phi do Medi,peace tài trg cho Trung, To chirc Medipeace dâ dông cho 
trung drc sir dung so kinh phi nêu trên dê mua mcii 1 xe ô tO 7 chô nhàm phic vii 
cong tác (co vAn bàn kern theo), 

VI vy, Tru&ng CDYT kInh d nghj UBND tinh, So Tài ChInh dng cho 
Tnrng &rc mua rnOi I xe 0 to 7 chô hiu Honda CRV nhAm giüp cho don vj hoàn 
thành nhim vi thrçic giao. 

Xin trân tr9ng cam on! 

Noi nhân:  
- N/nc trên 
- Lwu VT, TV 

HIU TRU1NG 
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Medi peace 
Non-C-vrnrnnt Or:..it 

Noi nhn: 
- N/ut trên 
-Lwuvp 
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S: 20/2020/Medipeace 

(V/v thong nhOt th ding /cinh phi Medzpeace tài trçi cho Trufing.) 

Ngày 8 tháng 5 nám 2020 

KInh gCri: TRIIONG CÁO DANG Y TE TINH QUANG TRI 

Medipeace chân thành cam on Tnx?mg cao clAng y té tinh Quang Trj d hçp tác v&i 
Medipeace thrc hin giai doan 1 Va gia doan 2 di5r an dào tao ye vt l3 tn 1iu trong 5 näm qua, vâ 
d ciing vOl Medipeace xây dirng dê xuAt mO rn.g dir an giai do?n 3 (2020 - 2022). V&i sir tharn 
gia tIch circ cUa Tru?mg, dr an dA duçic KOICA phê duyt tài trçY 1.199.000 USD và UBND Tinh 
phê duyt eho phép triên khai trong 3 nàm 2020 - 2022. 

To chxc Medipeace dánh giá cao két qua hp tác ctng nhtr rthn dóng gOp cüa Tnrông 
và clja phiwng dê thuc hin hiu qua dr an nay. Chüng tôi rt vui mng ye vic Tnring cao dng 
y té &rcic UBND Tinh phê duyt dAu til xây dimg phOng khám da khoa giai doan 2. Nh& nhtmg 
dAu tu cUa Trurng và UBND Tinh, d CO 02 khoân cüa dix an (giai doan 2) cOn li chi.ra sir ding. 
VI 4y, T chc Medipeace hoân toàn thông nMt vOl de xut cia Tmng cao dng y té trong 
cong van so 161/CV-CDYT ye vic sir dmg kinh phi do Medipeace tài trç' (2017-2019) là 
960.000.000 dông (Chin tram sáu mucii triu d6ng) dê mua mOi 01 xe ô to 7 chO phic vj cong 
tác cüa Nba Tnr&ng. 

Xin chân thành câni cm sir hcip tác au báu cüa Qu cci quan. 

133 Ly Thuong Kiet, Dong Ha city, Quang Tn province, Vietnam. Te!.  ~84.233.3575.505 rnedipeace.orç 
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