
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3538/STC-GCS Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 9 năm 2019  

V/v đề nghị góp ý Dự thảo Quyết 

định ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng  

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 Thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; trên cơ sở tổng hợp báo cáo rà 

soát, đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính đã xây dựng Dự thảo Quyết định 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh (có Dự thảo Quyết định kèm theo). 

 Để hoàn thiện Dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét ban hành, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị xem xét, 

nghiên cứu và có ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước 

ngày 27/9/2019. 

 Kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc, PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, GCS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Đình Sỹ 

 


		sotaichinh@hatinh.gov.vn
	2019-09-23T15:49:05+0700




