
iiy BAN NIIAN DAN 
THANII P116 BA NANG 

S6: I /2020/QD-UBND 

CONG HOA xA HQI CIIJ NGHTA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Dà Nng, ngày tháng 9 nám 2020 

QUYET rjrm 
Quydjnhv tiêu chun, djnh mIre sir ding Xe Ô to chuyên thing 

(trir xe o to chuyen dung trong huh virc y te) ti cac ccr quail, 
to chfrc, do'n vl thuc phm vi quãn 1 ella thành ph Ba Nãng 

UY BAN NETAN DAN TIELANTI P116 BA NANG 

Can ci Lu2t T chic chInh quyn dja phwcing ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ci Luat Quán l, si c4ing tat san cong ngày 21 tháng 6 nám 2017, 

Cän ci2 Lut sia dO'!, bd sung m5t so' d!u cia Luç2t TO chi2v ChInh phz và 
Lu42t TO )thc 'chlnh qun d/a phwcxng ngày 22 tháng Ii nám 2019; 

CänciNghj djnhio' 04/20f9/ND-cPngay 11 tháng 01 n 2019 cia 
C1hlnh phi quy dfnh tiêu chuá'n, djnh rnic si d.ing xe 6 tO, 

Th.cc hin kIt luan. cia Ban ThirOng vy Thành u Dà Nng tgi Thông báo 
so 721-TB/TU ngày 01 tháng 9 nám 2020 cia Thành i Dà Náng, 

Trên cc' sà kiê'n cza Thurng tr'c HDND thành phO' Dà Nng tcii Cong 
van sO. 1096/HDND-KTNSngày 08 tháng 9nárn 2020 v v!c Quy d/nli ye tiêu 
chuán, djnh rni'c si c4tig xe 6 tO chuyên dung ('tth xe 6 to chuyên dirng ong 
lnh v'c y t4,) tçii các cc, quan, to' chic, a10 vj thu13c phçim vi quán :Z cia thành 
phO Dà Nng; 

Theo de nghj cza SO' Ta! chInh til TO' trnh sO' 79/TTr-STC ngày 04 tháng 
5 nám 2020, C1Ong van so' 2240/STc-GcS ngày 02 tháng 7 nárn 2020, C1Ong van 
so 2811/STc-GC'S ngày 17 tháng 8 náin 2020 và COng van so /STC- GCS 
ngày .L tháng 9 nám 2020 ye' vic Quy dinh v tiéu chudn, djnh mic th ding xe 
0 tO chuyên di'ing (tri xe 0 tO chuyên ciling trong li'ih vy'c y té) tçii các cc quan, 
tO chz'c, do vj thuôc pham vi quán l cia thành phO' Dà Náng; j lciên thá'm dfnh 
cüa SO' Tupháp tçzi COng van so' 1198/STP-XDKTVB ngày ngày 16 tháng 4 nám 
2020 và trén ci sO' ) kiln cia cac thành viên Uj ban nhán dan thành phI Dà 
Náng tçi cuc5c hQp UBND thu'O'ng k)) ngOy 05 tháng 8 nàm 2020. 

QUYET D4NH: 

Diu 1. Phm vi diu chinh, di ti.rçrng áp dting 

1. Ph.m vi diu chinh 

a) Quyt djnh nay quy dinh v tiêu chun, djnh mIrc (di tung si ding, 
ehüng 1o.i, s krqng, mc giá t6i da) sir ding xe ô to ehuyên. dung trr xe ô to 
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chuyên dung trong lTnh virc y t) tai các ca quan, th chüc, dan vj thuQc phm vi 
quàn l cüa thành ph6 Dã Nng. 

b) Tiêu chu.n, djnh mirc sr ditng xe ô to chuyên dung trong lTnh we y t 
xe ô to chuyên dung khác phiic vii nhim V11 dc thu (Khoán 7 Diu 17 Nghj 
djnh s 04/2019/ND-Cp cüa ChInh phü) không thuc phm vi diu chinh ci:ia 
Quyet djnh nay. 

2. D& tixqng áp diing 

a) Các cci quan nhà nizâc, ca quan Dáng Cong san Vit Nam, M chirc 
chinh tn - xã hQi duçxc ngân sách nba nut/c dam bão kinh phi hot dng, dan v 
s1r nghiêp cOng l.p, Ban quân 12 dr an s1r diing vén nba nithc thuc phm vi 
quán l cüa thàrth ph E)à Nng. 

b) Dan vj s'çr nghip cOng 1p tir bâo dam chi thizng xuyên và chi du tu 
kh6ng thuc di tLrçrng áp dmg cüa Quy& dnh nay. 

Diu 2. Tiêu chun, dlnh mfrc sfr diing xe ô to chuyên di'ing 
1. Dói taçrng sir d1mg và s luçrng xe ô 

to chuyên dung diiçc quy dnh chi 
tiêt tai Phi hic I Quyêt djnh nay. 

2. Chüng loai và mirc giá xe ô tO chuyên diing duçic quy djnh chi ti& ti 
Phçi iic II Quyt djnh nay. 

Mi1rc giá quy djnh ti Quy& dnh nay là mi'rc giá Mi da d cac ca quan, 
chuc, dan vi can cir vào nhu cu thuc th phyc vi nhim v1i di.rgc giao dé 1p k 
hoach dâu tur, mua srn dung chñng loai và không vurçit qua so luçng quy djnh 
ti Quy& dinh nay. Mue giá nay chua bao gm l phi tru6c b, 1 phi cp bin 
s Xe, phi bão him, phI dàng kim, phi bâo tn diiông b lien quan den vic sr 
dyngxe. 

Diu 3. Trurông hgp muc giá xe ô to chuyén dung tai thai dim mua s.m 
có bin dng cao han muc giá quy djnh tai Quy& dnh nay và trur&ng hçip cn 

A A A , • A A A thiet phai bo sung, dieu chmh tieu chuan, drnh inure sii dçing xe o to chuyen 
dung, các ca quan, t chire, dan vi báo cáo v S& Tài ch.Inh de kiêm tra, thng 
hqp tnmnh UBND thânh ph quy& djnh sail khi co kiên cüa Ban Thu&ng vy. 
Thàrth u' và Thur&ng trçrc HDND thành ph& 

Diu 4. Diu khoãn thi hành 

1. Quy& djnh nay có hiu 1c thi hành k tr ngay .QI. tháng A.Q náni 2020. 
2. Quyt djnh nay thay th Quyt djnh s6 45/2019/QD-UBND ngay 21 

tháng 10 nàm 2019 cüa UBND thánh ph Dà Ning v vic Quy djnh tiêu chun, 
djnh rntrc xc ô tO chuyen dung dôi v&i các ca quan, to chuc, dan vj thuc phm 
vi quan ly cua thanh pho Da Nang. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
flCH 

CHUT1C1 

3 

Diu 5. Chánh Van phông Doàn di biu Qu6c hi, Ri dng nhn dan và 
Uy ban nhân dan thành ph, Giám dc S& Tài chinh, Th'i trithng các s&, ban, 
ngành thành ph, Chii tjch UBND các qun, huyn và Thii trtthng the ccc quan, 

dan vj có lien quan can cir Quy& djnh thi hành. 

Noi nhn: 
- Van phông ChInh phii; 
- Vii Phá?  ch - B Tài chinh; 
- Cic Kiem tra VBQPPL - B Ti.r Pháp; 
- TT TU, U BDND thãnh ph6; 
- TJB MTTQVN thãnh phô; 
- CT, các PCT UBND thành pho; 
- Các sâ, bàn, nganh; 
- UBND các qun, huyn, phuing, xã; 
- KBNN DàNang; 
- Báo Dà Nang, Báo Cong an TPDN; 
- Dài Phat thanh - Truyn hInh DN; 
- Cong TTDT thành phô DN; 
- Lini: VT, STC. 
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Phulucl 
DOI TIY(ING SIY DT)NG VA sO LTXQNG TOI BA XE 0 TO 

CITUYIEN DUNG TRANG B! T4J CAC CO QUAN, TO cirUc, 
DON V4 TIIEJQC PH4M VI QUAN L' CUA THANU PRO iA NANG 

(Kern theo Quyé't djnh s6: .q• ./2020/QD-UBND ngày Ji../.4../2020 
cza UBND thànhpMDàN&g) 

STT Di tirç'ng sfr di.ing/Ch'üng Shrçrng 

A 

Các 1oii xe ô to có kt cu dc bit (Xe ch& tin, xe trang b phông thI 
nghim, xe cn cu,...) yà Xe ô tO gn thit b chuyên di'ing hoc xc ô to 
thr9'c gn bin hiu nhn bi& theo quy dnh cüa pháp 1ut (Xe gn thi& 
b thu, phát v tinh, xc phiic vi,i tang 1,...), xe dch viii sat hach,  tp lái 

163 

I  S?t Giao thông Vn tãi 99 
1  Trung tam Diu hãnh den tin hiu giao thông và vn tãi cOng cong 2 

Xe cu r nâng ngi±i lam vic trén cao 2 
2 Trirfrng trung cp ngh giao thông cong chInh 97 
-  Xe sat hach,  tp lái hang B (s san) 16 
-  Xe sat hach,  tp lai hiig B (s6 tr dng) 5 
- Xe sat hach, tp lái hng C 5 
- Xe sat bach,  t.p lái hng D 2 
-  Xe sat hach,  tp lái hang E 2 
-  Xe tp lái hang B (s san) 40 
- Xe tp lái h?ng B (s6 tir dng) 8 
- Xetp1áihangC 12 
-  Xetp1áihngD 4 
-  Xet.p1áihangE 2 
-  Xe tp lái hng FC 1 
II  S& Cong Thirong 1 
1  Cong ty QuAn I và phát triu các chç 1 
-  Xeciruhoã 1 

III  S& Xây drng 41 
1  COng ty Cong viên - Cay xanh 17 
- 

 m3 
Xe ô to tãi thng chi'ra và h th6ng chuyên dmg tixoi cay vOl bn tlOi nuOc 8 

Xe ô to tái thüng chira và h thóng chuyn diing ttxOi cay vOl b6n tuOi nirOc 6 
m3 6 

-  Xeôtotacog&icncuvarnangnj 5 
-  Xe ô to tâi chuyên ding có gn thang nâng ngithi 2 
- Xe ô to tãi Bentç d 6,3 thn vol thüng tãi tij d 4,38 m3 1 
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STT Bi tirçrng sfr diing/Chüng 1oi 
Siung 

toida 

2 Cong ty Thoát rnthc và xfr 1 nithc thai 13 

- Xe tãi thmg có bCrng nãng, tr9ng tãi 2 t.n 1 

- Xebnhitbin 1 

- Xe vn chuyn bin, rác 6 

- Xe thau rCra cng loi 4 (Xe ô to xitec phun mróc) 2 

- Xe ô to tãi g.n cn c&u 2 

- Xe xãc 1t thuS' lirc banE 16p dung tIch gàu 3,2 m3  1 

3 Ban Nghia trang 11 

- Xe tang rng 2 

- Xetangtrung 7 

- Xetanglóii 2 

IV  S& Nông nghip và Phát triên nông thôn 3 

1 Ban Quãn iS' Au thuyn và Cãng cá Th9 Quang 3 

- Xenânghãng 2 

- Xetaig&icâu 1 

V Ban Quãn iS' Khu cong ngh cao Va các khu cong nghip Ba Nng 3 

1 Cong ty Phát trin và Khai thác h tang Khu cOng nghip Ba Nng 1 

- Xe ô to phun nithc Co g.n bn chia nuc 1 

2 Trung tam djch vi t6ng hp khu cong ngh cao 2 

- Xe ô to phun nithc có gn bn chia nuâc 2 

'VI Bài Phát thanh - Truyn hinh 2 

- Xe ô to gn tbit b phát thanh truyn hmnh chun HD 1 

- Xe ô to thi&t bj phát thanh truyên hinh cong ngh mOi gn 1 

VII UEND các qun, buyn 14 

- 
Xe ô to ban tãi cO g&n birng nãng, h phiic vi cong tác xfr iS' vi phm dê xe 
ththi lông thrOng trãi phép (02 chiêc/qun, huyn; 07 qi4n,  huyn) 

14 

B 
Các 1oi xc ô to chuyên thing khác (Xe ô tO tãi, xe 0 tO ban tãi, xe ô tO 

 trên 16 ch ng) 
171 

I  Van phOng Boàn di biu Quc hQi, HT)ND và UBND thành ph 14 

- Xe ô to ban tài chi do phOng ch6ng 1iit bao, tIm kiêm ci'ru nn 5 

- Xe ô to chuyên dung ph11c vi các doàn Al, khách quc t 6 

Xe ô to trên 16 ch phic vii can b lao thãnh, nguOi có cong each mng, can 

b hixutrI 
1 

Xe ô tO b tài kim tra v sinh an toân thrc phm, git m6 gia sue, gia ckm, 

kinh doanh dng vat, sOn phOm dng vat 
1 

- Xe ô tO bOn tài kim tra an ninh, trat tir do thj, khu cong ngbip 1 

II  Van phông Thành üy 7 

- Xe ô to bOn tãi chi d.o phOng cMng lit bao, tim kiêni c'(ru nn 2 

- Xe 0 tO chuyên ding phic vii cOc doOn Al, khách quc t 4 
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21 

7 

59 

56 

3 

1 

1 

3 

S1iryng 
thi da 

Di tinyng sfr ding/Chüng 1oi 

Xe ô to trên 16 cM phiic VIi can bO lao thành, ngixi có cong each m.ng, can 
b him tn 

III  UBND 07 qun, huyn 
Xe ô to ban tãi phie vi clii do phóng chng hit bâo, tIm kim ciu nn (01 
chMcIqun, huyn)  

Xe ô tO ban tái kim tra an nirih, trt tix dO thj, khu cong nghip; thanh tra xay 
dirng (01 chic/quân, huyn)  

Xe ô to trên 16 eM phic vii cong tác thông tin, tuyên truyn, van hóa ca s0, 
các thi& ch van hóa (01 chic/quân, huyn)  

IV UBND 56 phu'ông, xa 

Xe ô to ban tãi ki&m tra an ninh, trat t%X các phuong, xa (01 ehic/xa, phixng) 

Xe ô to ban tãi phiic vii nhim viii quãn 15', baa v thng thuc các phung, xA 
qun San Ira, qun Lien Chiu, huyn Hoã Vang  

V S0 Thông tin và Truyn  thông (co quan So') 

Xe ô tO b tãi phçic vii thanh tra, kMm tra, giám sat, do kim chit luçrng các 
trm BTS, thanh tra xir 15r các tr?m Internet cong cong và kéo cap khOng dáng 
quy dnh; Phic vii cong tác thông tin M trçi tuyên truyn, thu thp xi:r 15' thông 
tin ciã T báo clii; Phc vii ki&m tra, giám sat, sixa cha, vn hânh quãn 15' 
các cOng trinh h tang k5' thut CNTT 

VI S&Du Ich 

Ban Quãn 15' Ban dâo Son Trà và các hal bin du Ich 
Xe ô to trên 16 eM phiic vii cong tác quâng bá, x1ic tMn du lch, t6 chirc các 
sir kin du 1ch, 1 hi  

VII So' COng Thiro'ng 

Trung tam Khuyn cong và Xüc tin thiro'ng mi 
Xe ô to ban tãi phic V11 cOng tác xüc ti6n du tir, thucmg mi 
Xe ô to ban tâi kMm tra, kim dnh khoa h9c cOng ngh, tiêu chu.n, do 1ixng, 
eht hrcrng san phm, hang hóa va phcic vi rng ding, chuyn giao khoa hçc 
cong ngh, khuyén cong  

COng ty Quãn 15' và Phat trin các chçr 1 
Xe ô tO b tãi d kim tra, kim soát tinh hinh hot dng ti cac chçi 1 

VHT So' Nông nghip và Phát trin nOng thOn 10 
Van phông So' NOng nghip và Phát trin nông thôn 1 
Xe ô to an  t&i clii dao phOng ch6ng 1iit bâo, tim kim  cfru nn; hQ dê 1 
Chi ctc Thüy lçri 

STT 

1 

2 
1 

1 

7 

7 

1 

3 

Xe ô to an tái clii do phOng ch6ng hit bao, tim kMm ciru nan 1 
Chi cic Kim lam 
Xe O to an  tâi phi1c vi hot dng kim lam 6 
Xe ô to tái cho Ht kim lam Hoà Vang 

Chi cue chAn nuôi Va thu y 
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srr DM Iirçrng sfr diing/Chüng 1oi 
SO1ng 

toida 

- 

Xe ô to ban tái ph'cic vi,i cong tao phOng, ch6ng djch bnh gia sic, gia crn; 
thanh tra, kim tra cáo cci so kim soát gi& m; thanh tra, kim tra v sinh an 
toàn thirc phm có ngun g6c dng vt 

1 

IX  S& Tài nguyen và Môi trirbng 6 

1  Van phOng SO' 1 

- Xe ô to ban tãi phic vti thanh tra cáo hot dng v tài nguyen môi trung 1 

2 Trung tam Phát triên qu5r dAt 1 

- 
Xe ô to ban tãi phic v,i cong tao quy hoch, xây dirng cong trthh dir an trén 

da bàn 
1 

3 Trung tam K thut tài nguyen và mOi trir?mg 1 

- Xe ô tO ban tái phiic vi cong tao thirc da, khão sat, do dac  dt dai 1 

4  Clii cic Báo v MOi trir&ng 1 

Xe ô tO bn tãi kim tra,giám sat cOng tao bão v môi tmng 0 các khu cong 
nghip, các doanh nghip và dim nóng v xi'r 1 môi tnthng 

1 

5  Chi ciic Bin và hal dão 1 

- Xe ô tO b tãi phi,i vi,i cong tác khc phic sr c trãn du, tng hçxp yang bO 1 

6  Chi dc Quãn 1 dt dal 1 

- Xe ô to ban tãi phiic vi cong tao kim tra, thirc t& quãn 1'r dt dai 1 

X  SO Ngoi vi (Co quan S& 1 

- 

Xe ô to chuyên dung phiic vii cong tác lê tan, dôi ngoi, xiac tin du ttr; phiic 
vi cáo doàn Al, kháoh quc t 

1 

XI  SO Lao dng Thiro'ng binh Va Xà hi 7 

1  Van phOng SO' Lao dng Thiro'ng binh và X hi 1 

- Xe ô tO ban tâi ph1ic vii d6i tuçing bão trcY xa hi 1 

2  Trung tam Djch vi1 vic 1am 1 

- Xe ô to ban tãi ph\lc vi cong tao dào tao, huó'ng nghip, dy ngh hru dng 1 

3  Trung tam Phiing dirOng ngr&i Co cOng cách mng 1 

- 
Xe ô tO trên 16 ch phiic vii can b 10 th?rnh, ngirOi có cong cách mng, can 

bhrutrI 
1 

4 Trung tam Bäo trq xã hi 1 

- Xe o to trén 16 ch ph\ic vi di tixcng bão trg xâ hi 1 

5  C s&xahiBuBàng 1 

-  Xe ô to ban tái phy.c vi cong tao dào tao, hixOng nghip, dy ngh luu dng 1 

6  Trung tam Diu dirông ngirOi tam than 1 

-  Xe 8 to trOn 16 chO phic vi,i di tirqng ngi.thi thmthn 1 

7  Chi cic phOng chng t nn xã hi 1 

- Xe ô tO ban tãi phc vii  cong tao phOng chóng mi dam, ma tu 1 

XII  SO' Khoa hçc và COng ngh 2 

1 Chi cite Tiêu cbun do Iirb'ng chit ling 1 
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XIII S& Van hOa và Th thao 

4 Trung tam VAn hóa -  Din Anh 

6 
Xe 0 to tâi phiic vii cong tác si.ru tm hin v.t, trin lAm  m5' thut hxu dQng 
Bão tang BA Nng  

7 Nba hat Trung Virong 

XIV S&Xây dipig 

IMi twçng sir diing/Chüng 1oii 

Xe o to ban tai phic viii cong tác thanh tra, hem tra KHCN, hem dInE, do 
hr&ng san phm, hang hoá trên thj tnr?ing  

Trung tam Tik kim nAng Iirqng vã Tir vn chuyn giao cong ngh 
Xe ô to ban tâi phçc v11 cong tác üng phó sir c birc xa ht nhãn trén dja bàn 
thành phó; phic v thanh kim tra an toàn bire x, quan tr&c phOng xa môi 
triiông và cong tác nghiên ciru khoa  h9c.  

Nhã hat tung Nguyn Hin Dlnh 
Xe ô  to  tâi chi dao  cii phic vii cong tác  bik  din ngh thut 
Xe ô to  trén 16 cM  châ  din viên, ngh sT  phic vçi bi&u din ngh  thu.t 
Trung tam Hun 1uyn và Dào to VIV TDTT 
Xe ô to trên 16  cM  châ vn dng vin di  1uyn tp và thi du 

3 

Xe ô tO trén 16 cM ch vn dQng vien di 1uyn tp vâ thi du 
Xe ô to bàn tãi phiic vii cong tác quàng  bá, xñc tin cac sv kin th thao 

Xe 0 to tãi châ trang thi& b phic  V11 biu din ngh thuât urn dng 
Xe ô to ban tâi phçic vi cOng tác thông tin, tuyên truyn, van hóa ccr sâ, các 
thit ch van hoa; trin lam liru dông. 
Bão tang M5 thut à Nng 

Xe ô to bàn tAi phic vii cOng tác kim kO, triing tu, ton to di tIch, suu tm 
hin vt trinig bay  

Xe ô to tãi  châ  do cii phçic vi cong tác biu din  ngh thuât 

Xe ô to trén 16 cM chà din viên, ngh si di tp 1uyn Va biu din ngh thuat 

STT 

2 

So hrçng 
t1i da 

Thanh tra Sir Xay dirng 
Xe ô to ban tài  phic vii thanh tra xây dirng 
Cong ty Thoát nirc VA Xfr I nir&c thAi 

01 xe ô to tâi vA 01 xe ô to ban tAi phcic vi quàn 1, vn hAnh, sfra chua các 
cOng trInh h thng thoAt  ni.xàc và xCr 1 nixóc thAi  
Ban NghTa trang 

Xe ô to ban tAi phic vii tu.n tra, kMm soAt, sira cha, quãn 1, vn hành các 
cong trinh h thng k7 thut, giao thong, nghI'a trang 1it s  

4 COng ty Cong viên - CAy xanh 

01 xe 0 to tAi và 01 xe ô to bàn tà.i phiic vi tun tra, kMm soát và. sira chIta, 
quàn 1, vn hành các cong trInh h tng k thut, giao thông. 

5 Trung tam QuAn 1 vA khai thác nhà Ba Nng  

6 

1 

2 

1 

1 

1 

13 

2. 

1 

1 

3  

3 

2 

1 
1 

2 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

I 

2 

2 

2 

5 
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6 

STT Bi tirçng si'r dng/Chiing loai 
Solu'Q'ng 

toida. 

- 
01 xe ô to ban tãi dung d chuyên ch& dçing C11, thi& bj may moe chuyên dung 

phiic viii cong tác duy tu, Mo duô'ng tai các khu chung cu, nba o' x hi, nhà 
1in k& k tue xá sinh viên, nhà o' cong nhân trên dja bàn thành ph 

1 

- 

01 xe ô to trên 16 chô dung d4 thirc hin nhim vi cho' các doàn, t di kim 
tra cong tác quân 1, vn hàrih, sir dig, phông cháy cha cháy, an ninh trat 
t1r, v sinh môi tnx?mg... ti các khu chung c.r, nhà o' x hOi,  nhà 1in k, k 

t(ic xá sinh viên, nhà a cong nhân trên da bàn thành phó 

1 

XV So' Giao thông Vn tãi 9 

1 Thanh tra giao thông -. 8 

- Xe 0 to ban tai phiie vii Cong tác thanh tra giao thông 8 

2 Trung tam Quãn 1 h tang giao thông 1 

- Xe ô to ban tãi phic vi quân 15', diu hành, siza cha các h t.ng giao thông 1 

XVI Ban Quãn 15' Khu cong ngh cao và các khu cong nghip Dà Nng 2 

1 Cong ty Phát trin và Khai thác h thug Khu cong nghip Ba Nng 1 

- Xe o to ban tài ki&n tra an ninh, tr.t tr dO thi, khu cOng nghip 1 

2 Trung tam djch vii tong hçrp khu cong ngh cao 1 

Xe ô to ban tãi phc vi vn hrth và kiêm tra an ninh, trt tçr ti Kliu cOng 

ngh cao 
1 

XVII Dài Phát thanh - Truyn hInh Ba Nng 3 

- Xe ô to ban tài vii  cong tác báo chi; phát thanh, truyên hmnh luu dng phiic 2 

- Xe ô to trên 16 ch phiic v11 cOng tác báo chf, phát thanh, truyn hinh 1 

XVIII Ban Quãn 15r An toàn thiyc phâm thành ph6 2 

- 

Xe o tO bn tài phiic vii thanh tra, kiêm tra; kim nghim nhanh an toàn thirc 
phm ti ca so' san xu.t, kinh doanh thçrc pham, dch vçi an ung và cae chç 
truyn th6ng, chg du m61 nông san và xr 15' ng dc thrc phm; phiie vi 
cong tác truyn thông, thông tin v an toàn thrc phm 

2 

XIX So' K hoch và D&u tir (Co' quan So') 1 

- 
Xe ô to ban tài phiic vli kirn tra, khâo sat thc t các dr an, trin khai thixc 
dja d giám sat các dr an dâu ti.r và thçrc hin hau  kiêm doanh nghip c&p 

phép 

1 

XX Trirbiig Cao dang van hoá ngh thut 1 

- 

Xe ô to trên 16 ch phic vii dua don hçc sinh tham gia biu din, di thue th 
tai da phucing 

1 
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Phii hic II 
CHUNG L041 vA MU'C GIA TOI BA XE O TO CJ{UYEN 

DUNG TRANG B! T41 CAC CCI QUAN, TO Cii(Tc, B(IN Vj 
TIIIJQC PH4M VI QUAN L' CUA TIIANH P110 BA NANG 

(Kern theo Quyê't c?jnh sc& . ./2020/QD- UBND ngày 21 ./ /202o 
cia UBND thànhphDà Nãng) 

DVT• dng/chiEc 
STT fi tung sfr di.ing/Chüng 1oi Mfrc giá ti da 

A 

Các 1oi xe 8 to có k& cu dc bit (xe ch& tin, xe trang b 
phông.thI nghim, xe xe 8 to gn thth b chuyên 
thing hoc xe 8 to dirçc gn bin hiu nhan bit theo quy djnh 
cña pháp 1ut (Xe gn thik b thu, phãt v tinh, xe phiic viii tang 

xe dch vi sat hach,  tp lái 
I S& Giao thông Van tãi  

1 Trung tam Diu hânh den tIn hiu giao thông và van tãi cong 
cong 

2 
Xe c.0 r náng ngizài lam vic trên cao 
Trirô'ng trung cp ngh giao thông cong chInh 

2.800.000.000 

H 
1 

ifi 
1 

S&Xây drng 
Cong ty COng viên - Cay xanh 

Xe cthi boa 

Xe tap 1áihng FC 

COng ty Quãn 1 và phát trin các chçi 

Xe tp lái hng E 

S& COng thirog 

Xe tp Mi hng D 
Xe tap iai hang C 
Xe tp lái hng B (s tr dQng) 
Xe tp lái hng B (s6 sàn  
Xe sat bach, t.p lãi hng E 
Xe sat hch, tp lái hng D 
Xe sat hach,  tp lái hng C 
Xe sat bach, tp lái hng B (s tr dng) 
Xe sat hach, tap lai hng B (s sè.n 

3.400.000.000 

3.630.000.000 
1.200.000.000 

1.550.000.000 

600.000.000 
710.000.000 
970.000.000 

1.550.000.000 
3.630.000.000 

970.000.000 
710.000.000 
600.000.000 

Xe ô to tãi thiuig chira và h th6ng chuyên dàng thai cay vai bn 
tixài nixâc 8 m3  1.800.000.000 

Xe ô to tãi thing chira và h th6ng chuyên dUng tuoi cay vâi bn 
tixâinirâc6m 1.600.000.000 

2 
Xe ô to tãi Ben tr ct 6,3 thn vói thUng tãi tir d6 4,38 in3  
COng ty Thoât rnthc và xfr 1 rnthc thai 

Xe ô to tâi chuyên dUng có g&a thang nâng ngixai 
Xe ô tO tãi có g&i cn cu va r nãng ng1xi 

2.348.000.000 

1.264.000.000 

1.701.000.000 

- Xe tãi thüng Co bfrng nâng, tr9ng tãi 2 thn 640.000.000 
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2 

STT BM tirç'ng sfr ding/Chüng 1031 Mfrc giá ti da 

- Xebnhitbim 1.750.000.000 

- Xevnchuynbàn,ráC 1.635.000.000 

- Xe thau n:ra c6ng lo3i 4 (Xe ô to xitee phun nuâc) 2.640.000.000 

- Xeôtôt&igncâncâu 2.565.000.000 

- Xe xüc 1t thug 1irc bánh 16p dung tIch gàu 3,2 m3  1.550.000.000 

3  Ban Nghia trang 
- Xe tang rông 953.000.000 

- Xetangtrung 980.000.000 

- Xetanglân 1.100.000.000 

IV  S& Nông nghip và Phát trin nông th6n 

1  Ban Quãn 19 Au thuyn và Cãng cá ThQ Quang 

- Xe nâng hang 330.000.00 

- Xe tai g.n cu 1.490.000.000 

Ban Quän 19 Khu cong ngh cao và các khu cong nghip Ba, 
Nng 

1 
Cong ty Phát triên Va Khai thác h3 tang Khu cong nghip Ba 

Nng 
- Xe ô to phtm ntrOc có g&n bn chira nuâc 1.730.000.000 

2 Trung tam djch vi tong hp 

- Xe ô to phun nuOc có g.n bn cha nuc 1.730.000.000 

VI  Dài Phát thanh - Truyên hInh 

- Xe ô to thiát b thanh truyn hinh chu.n HD g.n phát 26.797.000.000 

- Xe ô to g&a thit bi. phát thanh truyn hInh cOng ngh mâi 26.797.000.000 

VII UBND các qun huyn 
Xe ô to bn tãi có g.n b'mg nâng h phiic vii cong tác xir 19 vi phm 
dê xe dui lông di.±ng trái phép 

750 000 000 

B 
Các 1031 xe ô tO chuyên dng khác (Xe 0 to tãi, xe 0 tO ban tãi, xe 

ô to trên 16 ch ngi) 
I XeOtOtäi 

1  Duâi 1 dii 500.000.000 

2  Tr 1 thn dn 1,5 dii 600.000.000 

3  Tr 1,6 thn dn 2,5 dii 650.000.000 

4 T 2,6 thn dn 3,5 tan 900.000.000 

5  Tr3,6 dn4,5 tan 1.100.000.000 

II  Xe ô to ban tãi 93 5.000.000 

III Xe ô tO trên 16 ch ngi 

1  Trl7dên24chô 1.600.000.000 

2  Tr25dên30chô 1.800.000.000 

3  Tr31d&i45chô 2.000.000.000 

4 Trên45chô 2.815.000,000 

th
ut

-3
0/

09
/2

02
0 

10
:1

2:
24

-th
ut

-th
ut

-th
ut


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-09-29T15:07:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ký số bản sao văn bản điện tử!




