
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 5049/VPCP-KTTH 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021 

V/v tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, 

tặng để phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh 

 

                              

 

               Kính gửi:   

- Bộ Tài chính;   

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

 

 Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại văn bản số 

3347UBND-KT ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc xin tiếp nhận xe ô tô cứu 

thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, Phó Thủ tướng 

Lê Minh Khái có ý kiến như sau: 

 1. Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, tổng kết đánh giá việc thực hiện chủ 

trương tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10 ngày 3 năm 2017 về việc 

chấm dứt tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng; trên cơ sở đó đề xuất 

chủ trương thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành, trên tinh thần không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, 

đồng thời vẫn phát huy hiệu quả các nguồn lực của xã hội và tăng cường phân 

cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ, 

ngành, địa phương, nhất là trong bối cảnh phòng chống đại dịch Covid 19, báo 

cáo Thủ tướng Chính Phủ theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 1491/VPCP-KTTH 

ngày 22 tháng 6 năm 2021. 

 2. Trước mắt khi chưa có chủ trương mới theo điểm 1 nêu trên, để kịp thời 

huy động các nguồn lực cho công tác phòng chống đại dịch Covid 19, giao các 

Bộ, cơ quan, địa phương chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận xe cứu 

thương trong lĩnh vực y tế do tổ chức, cá nhân tài trợ phục vụ công tác phòng 

chống đại dịch Covid 19 thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị 

định số 29/2018/NĐ-CP theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; không áp 

dụng điểm 1 và điểm 3 Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10 ngày 3 năm 2017 

của Văn phòng Chính phủ. Việc tiếp nhận phảỉ bảo đảm tiêu chuẩn, định mức 

và các quy định liên quan theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 

năm 2019 của Chính phủ. 

 3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các bộ, ngành địa 

phương phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý kịp thời; trường 

hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính đề xuất xử lý, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ.  
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 Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng CP, các PTTg; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; 

  Trợ lý TTg. 

  các Vụ: KGVX, PL, CN, TKBT, 

  TGĐ Cổng TTĐTCP; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).                    

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  

PHÓ CHỦ NHIỆM                                                 

 

ky]  

 

Mai Thị Thu Vân 
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