
 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

I. Sở Y tế

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm.

1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Phục vụ hoạt 

động  phòng, 

chống dịch và 

các nhiệm vụ 

khác theo quy 

định

Xe ô tô cứu thương  1 1 0 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

 thực hiện  các 

nhiệm vụ khác 

theo đúng quy 

định

Biểu số 02

1
Văn phòng 

Sở Y tế

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

BIỂU TỔNG HỢP TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG 

 TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Văn bản  số            /SYT-NVYD ngày      /2021 của Sở Y tế Tuyên Quang)

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

1



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

2

Bệnh viện 

Đa khoa 

khu vực 

ATK

Xe ô tô cứu thương 2 2 0 2

Đơn vị được phê 

duyệt 70 giường 

bệnh (Từ 50 đến 100 

giường bệnh định 

mức 02 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

01 xe đã 

hết niên 

hạn sử 

dụng, 

chờ 

thanh lý

3

Bệnh viện 

Đa khoa 

khu vực 

Kim 

Xuyên

Xe ô tô cứu thương 2 1 1 2

Đơn vị được phê 

duyệt 80 giường 

bệnh (Từ 50 đến 100 

giường bệnh định 

mức 02 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời đúng quy 

định

2



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

3

Bệnh viện 

Đa khoa 

khu vực 

Kim 

Xuyên

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm.

1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác khám bệnh, 

chữa bệnh, 

phòng, chống 

dịch

4

Bệnh viện 

Đa khoa 

khu vực 

Yên Hoa

Xe ô tô cứu thương 2 1 1 2

Đơn vị được phê 

duyệt 40 giường 

bệnh (Từ  dưới 50  

giường bệnh định 

mức 01 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

3



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe ô tô cứu thương 4 1 3 4

Đơn vị được phê 

duyệt 350 giường 

bệnh (Từ 200 đến 

300 giường bệnh 

định mức 04 xe, cứ 

tăng 150 giường 

bệnh thêm 01 xe

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

01 xe đã 

hết niên 

hạn sử 

dụng, 

chờ 

thanh lý

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm.

1 1 0 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác khám bệnh, 

chữa bệnh, 

phòng, chống 

dịch

5

Trung tâm 

Y tế huyện 

Chiêm 

Hóa

4



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe ô tô cứu thương 3 2 1 3

Đơn vị được phê 

duyệt 200 giường 

bệnh (Từ  100  

giường bệnh đến 

200 giường bệnh 

định mức 03 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

01 xe đã 

hết niên 

hạn sử 

dụng, 

chờ 

thanh lý

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm.

1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác khám bệnh, 

chữa bệnh, 

phòng, chống 

dịch

6

Trung tâm 

Y tế huyện 

Hàm Yên

5



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe ô tô cứu thương 2 2 0 2

Đơn vị được phê 

duyệt 70 giường 

bệnh (Từ  50  

giường bệnh đến 

100 giường bệnh 

định mức 02 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

01 xe đã 

hết niên 

hạn sử 

dụng, 

chờ 

thanh lý

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm.

1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác khám bệnh, 

chữa bệnh, 

phòng, chống 

dịch

7

Trung tâm 

Y tế huyện 

Lâm Bình

6



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe ô tô cứu thương 3 1 2 3

Đơn vị được phê 

duyệt 90 giường 

bệnh (Từ  50  

giường bệnh đến 

100 giường bệnh 

định mức 02 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời đúng quy 

định

nhu cầu 

những 

năm tới 

thêm 01 

xe

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm.

1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác khám bệnh, 

chữa bệnh, 

phòng, chống 

dịch

8

Trung tâm 

Y tế huyện 

Na Hang

7



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe ô tô cứu thương 3 1 2 3

Đơn vị được phê 

duyệt 200 giường 

bệnh (Từ  100  

giường bệnh đến 

200 giường bệnh 

định mức 03 xe)

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm.

1 1 0 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác khám bệnh, 

chữa bệnh, 

phòng, chống 

dịch

Trung tâm 

Y tế huyện 

Sơn 

Dương

9

8



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

10

Trung tâm 

Y tế huyện 

Yên Sơn

Xe ô tô cứu thương 4 5 0 4

Đơn vị được phê 

duyệt 200 giường 

bệnh (Từ 200 đến 

300 giường bệnh 

định mức 04 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời đúng quy 

định

04 xe đã 

hết niên 

hạn sử 

dụng, 

chờ 

thanh lý

Xe ô tô cứu thương 1 1 0 1

Đơn vị được phê 

duyệt 75 giường 

bệnh của 15 trạm Y 

tế 

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

01 xe đã 

hết niên 

hạn sử 

dụng, 

chờ 

thanh lý

11

Trung tâm 

Y tế 

Thành phố

9



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm.

1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác khám bệnh, 

chữa bệnh, 

phòng, chống 

dịch

12

Trung tâm 

Kiểm soát 

Bệnh tật 

tỉnh

Xe vận chuyển vắc xin, sinh 

phẩm
1 1 0 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Vận chuyển vắc 

xin, sinh phẩm 

phục vụ công 

tác tiêm chủng

11

Trung tâm 

Y tế 

Thành phố

10



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe chở máy phun và hoá 

chất lưu động
1 1 0 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Chở và phun 

hoá chất phòng 

chống dịch

Xe vận chuyển máu và các 

loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, 

bao gồm: mẫu bệnh phẩm, 

mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu 

thực phẩm, mẫu thuốc (bao 

gồm cả vắc xin, sinh phẩm), 

mẫu thuộc lĩnh vực môi 

trường y tế

1 1 0 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Vận chuyển các 

loại mẫu theo 

quy định

Trung tâm 

Kiểm soát 

Bệnh tật 

tỉnh

12

11



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm.

1 1 0 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Phục vụ công 

tác khám bệnh, 

chữa bệnh, 

phòng, chống 

dịch

Xe ô tô khác được thiết kế 

dánh riêng cho hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, kiểm 

nghiệm

1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Phục vụ công 

tác tiêm chủng, 

lấy mẫu bệnh 

phẩm, phòng 

chống dịch

Trung tâm 

Kiểm soát 

Bệnh tật 

tỉnh

12

12



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

13

Chi cục 

An toàn 

Vệ sinh 

thực phẩm

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm. 

1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Phục vụ vận 

chuyển  mẫu 

thực phẩm xét 

nghiệm (xe xét 

nghiệm lưu 

động)

14

Trung tâm 

Pháp Y 

tỉnh

Xe giám định pháp y, vận 

chuyển tử thi
1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Phục vụ công 

tác giám định 

pháp y.

13



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

15

Trung tâm 

Kiểm 

nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, 

thực phẩm

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng cho 

các hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống 

dịch, kiểm nghiệm. 

1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

 Phục vụ lấy 

mẫu thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm  để kiểm 

tra và làm xét 

nghiệm 

II

Bệnh viện 

Phục hồi 

chức năng 

Hương 

Sen

Xe ô tô cứu thương 2 0 2 2

Đơn vị được phê 

duyệt 100 giường 

bệnh (Từ  50  

giường bệnh đến 

100 giường bệnh 

định mức 02 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

14



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe ô tô cứu thương 2 1 1 2

Đơn vị được phê 

duyệt 100 giường 

bệnh (Từ  50  

giường bệnh đến 

100 giường bệnh 

định mức 02 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

Xe chụp X-quang di dộng 1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo khám 

sàng lọc phát 

hiện sớm bệnh 

nhân Lao

Xe chuyên dùng có thiết bị 

chuyển giao kỹ thuật và chỉ 

đạo tuyến

1 1 0 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo chỉ 

đạo hoạt động 

chương trình 

chỉ đạo tuyến

III
Bệnh viện 

Phổi

15



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe ô tô cứu thương 2 1 1 2

Đơn vị được phê 

duyệt 70 giường 

bệnh (Từ  50  

giường bệnh đến 

100 giường bệnh 

định mức 02 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

Xe chuyên dùng phục vụ 

công tác chăm sóc, bảo vệ 

sức khỏe cán bộ trung và cấp 

cao

1 0 1 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

phục vụ công 

tác chăm sóc, 

bảo vệ sức khỏe 

cán bộ trung và 

cấp cao

Bệnh viện 

Suối 

khoáng 

Mỹ Lâm

IV

16



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

Xe ô tô cứu thương 4 0 4 4

Đơn vị được phê 

duyệt 200 giường 

bệnh (Từ 200 đến 

300 giường bệnh 

định mức 04 xe)

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định

Xe vận chuyển người bệnh 1 1 0 1

Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức, quy mô hoạt 

động được cấp thẩm 

quyền phê duyệt

Khoản 2, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời đúng quy 

định

V

Bệnh viện 

Y Dược 

Cổ truyền 

tỉnh

17



 Định mức 

theo Thông 

tư số 

7/2020/TT-

BYT

Hiện 

có

 Còn 

thiếu so 

với định 

mức

Định 

mức đề 

nghị 

phê 

duyệt

Cách tính toán 

định mức

Căn cứ 

tính toán 

định mức

Sự cần thiết 

phải phê duyệt

Đối tượng 

sử dụng
STT

Thuyết minh chi tiết định mức đề nghị phê 

duyệt

Ghi chúChủng loại

Số lượng (chiếc)

VI

Bệnh viện 

Đa khoa 

tỉnh 

Xe ô tô cứu thương 7 3 4 7

Đơn vị được giao 

780 giường bệnh 

(Theo Điểm a, 

khoản 1, Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-BYT 

ngày 14/5/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, 

từ 200 giường bệnh 

đến 300 giường 

bệnh định mức 04 

xe, từ 300 giường 

Khoản 1, 

Điều 4, 

Thông tư số 

7/2020/TT-

BYT  

Đảm bảo công 

tác vận chuyển 

bệnh nhân kịp 

thời và thực 

hiện  các nhiệm 

vụ khác theo 

đúng quy định
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