
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4014/STC-GCS Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 10 năm 2019  

V/v đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định 

quy định về hình thức giao quản lý và 

khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ 

công tác chung 

 

 

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; 

- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý. 

 

 Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 12, Khoản 7 Điều 22 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; Điều 6 Thông tư số 24/2019/TT-BTC  ngày 22/4/2019 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 

11/01/2019 của Chính phủ; 

Sau khi nghiên cứu các nội dung liên quan, Sở Tài chính đã xây dựng Dự 

thảo Quyết định quy định về hình thức giao quản lý xe ô tô phục vụ công tác 

chung và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Dự thảo Quyết định được gửi qua Chương 

trình gửi nhận văn bản của UBND tỉnh và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 

của Sở Tài chính, mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản tại địa chỉ 
http://sotaichinh.hatinh.gov.vn/gop-y-du-thao-van-ban/). 

 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 (Trong đó nêu rõ phương 

án lựa chọn phù hợp trong các phương án đưa ra tại Dự thảo) gửi về Sở Tài 

chính trước ngày 25/10/2019. 

 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 
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