
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2424 /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày 17 tháng 6 năm 2019 

 

V/v thực hiện việc rà soát, tham mưu 
sắp xếp, quản lý sử dụng xe ô tô công

 

  

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Kết luận số 950-KL/TU ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy tại kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 43, ngày 28/5/2019; ý kiến 
của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 292/HĐND-KTNS ngày 
21/5/2019 về bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và hình thức 
quản lý xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh, đồng chí Nguyễn Công 
Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Thường trực HĐND tỉnh tại các văn bản trên; thực hiện rà soát thực trạng xe ôtô 
dùng chung tại các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý, tham mưu cho UBND 
tỉnh bố trí, sắp xếp, quản lý sử dụng xe ô tô tại các cơ quan đơn vị theo đúng tiêu 
chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 
của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô. Báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2019. 

(Công văn số 292/HĐND-KTNS, 950-KL/TU được gửi kèm theo qua 
Chương trình eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh).                                 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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