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Số: 5007  /VP-KTTH          Lạng Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2019 

 

V/v trang bị xe ô tô mới cho các 
cơ quan năm 2019 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 3827-
TB/VPTU ngày 03/12/2019 về Công văn số 1251/UBND-KTTH ngày 26/11/2019 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh và ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn 
711/HĐND-KTNS ngày 27/11/2019 về trang bị xe ô tô mới cho các cơ quan, đơn 
vị năm 2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND 
tỉnh thực hiện thủ tục trang bị 06 xe ô tô mới cho 5 cơ quan năm 2019 với tổng 
kinh phí 7.190,4 triệu đồng theo đúng quy định hiện hành (chi tiết như phụ lục 
kèm theo).  

(Thông báo số 3827-TB/VPTU, Công văn 711/HĐND-KTNS gửi kèm theo 
qua eoffice và trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính thực hiện./. 

                     

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- UBND các huyện: Đình Lập, Bình Gia, Bắc Sơn; 
- 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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PHỤ LỤC 
Trang bị xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị năm 2019 

(Kèm theo Công văn số        /VP-KTTH ngày      /12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh)     

STT Cơ quan, đơn vị 
Số 

lượng 
(Chiếc)

Loại xe (phân 
theo mục đích sử 

dụng) 

Dự toán mua 
sắm (triệu 
đồng) 

Ghi chú 

1 
Văn phòng UBND 
tỉnh 

1 

Xe phục vụ chức 
danh Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh 

920 Xe 4 chỗ 

2 
Văn phòng HĐND 
tỉnh 

2 
Xe phục vụ công 

tác chung 
2.200 

Xe 7 chỗ, 
2 cầu 

3 
Văn phòng HĐND và 
UBND huyện Đình 
Lập 

1 
Xe phục vụ công 

tác chung  
1.100 

Xe 7 chỗ, 
2 cầu 

4 
Văn phòng HĐND và 
UBND huyện Bình 
Gia 

1 
Xe phục vụ công 

tác chung  
1.100 

Xe 7 chỗ, 
2 cầu 

5 
Văn phòng HĐND và 
UBND huyện Bắc 
Sơn 

1 
Xe phục vụ công 

tác chung 
1.100 

Xe 7 chỗ, 
2 cầu 

  Tổng giá trị xe           6.420,0    

  
Lệ phí trước bạ 
(12%) 

             770,4    

  Tổng cộng 6          7.190,4    

(Ghi chú: Trường hợp mua xe giá cao hơn đến 20% giá theo định mức nêu trên thì thực 
hiện  theo Điều 21 của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ) 
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