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Hà Giang, ngày       tháng 7  năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp xe ô tô   

Sở Tài chính Hà Giang đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cung cấp xe ô tô 

cứu thương trên địa bàn tỉnh Hà Giang.  

Để có cơ sở xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô cung cấp tại tỉnh Hà Giang năm 2022. 

Sở Tài chính Hà Giang mời các đơn vị có thông tin về giá xe ô tô cứu thương 

cung cấp thông tin về giá tại thời điểm cụ thể như sau: 

 Loại xe: ô tô cứu thương 01 cầu, tiêu chuẩn xe phù hợp với tiêu chuẩn quy 

định tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT gồm: 

- Loại 1: Xe đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BYT 

của Bộ Y tế. 

- Loại 2: Xe có kết cấu không gian rộng được trang bị máy móc, trang thiết bị 

y tế phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức tích cực trên xe. 

* Về giá xe ô tô đề nghị báo giá tại thời điểm cung cấp xe, giá đã bao gồm 

thuế VAT và các chi phí có liên quan, vận chuyển đến tỉnh Hà Giang. 

Các đơn vị cung cấp giá phải có đầy đủ thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, 

tiêu chuẩn của xe và xác nhận của đơn vị cung cấp.  

Các đơn vị có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại địa chỉ: Số 6, đường Bạch 

Đằng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoặc liên hệ theo 

số điện thoại: 02193.867.704; Fax: 02193.867.254.  

Đia chỉ mail: haduc.stc@hagiang.gov.vn 

Thời gian tiếp nhận thông tin giá: Trước ngày 18/7/2022 

Nơi nhận: 

- Như KG; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng NS-TH (Đăng tải trên Wedsite 

STC); 

- Lưu VT, GCS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Toản 
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