
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 
 

V/v đồng ý cho giữ lại xe ô tô để 

tiếp tục sử dụng cho công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn và đảm bảo thực hiện 

nhiệm vụ quản lý hoạt động cửa 

khẩu 

 

 

Kính gửi: 

       - Sở Tài chính; 

     - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

     - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 321/BC-STC ngày 10/8/2020 của Sở Tài chính về 

việc xin ý kiến giữ lại các xe ô tô đã được UBND tỉnh quyết định thanh lý, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý nội  dung đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo trên, cụ thể:  

- Cho phép Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn giữ lại xe ô tô do đơn vị đang quản lý, sử 

dụng đã được UBND tỉnh quyết định thanh lý để tiếp tục sử dụng cho công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ 

được giao tại các cửa khẩu.  

- Đối với 02 xe ô tô biển kiểm soát 12A-4137 và 12A-3945 hiện nay đang 

giao Thanh tra Giao thông vận tải sử dụng: thực hiện theo đúng Quyết định số 

268/QĐ-UBND ngày 15/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh lý xe ô tô. 

2. Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục để 

xử lý xe ô tô theo hình thức thanh lý đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 268/QĐ-UBND ngày 15/02/2020, báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt 

thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT (LTH). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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