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 UBND TỈNH ĐẮK NÔNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ TÀI CHÍNH             Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

  Số: 1708/STC-GCS&TCDN          Đắk Nông, ngày 01 tháng 8 năm 2019 

 

                               

            
                        Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Tổ chức chính trị cấp tỉnh; 

- Các Tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; 

- Huyện ủy các huyện; Thị ủy Gia Nghĩa; 

- UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa. 

 

 

Căn cứ 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; Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 

tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô.  

Thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2019. Trong đó 

giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý, sử dụng 

xe ô tô công trên địa bàn tỉnh (bao gồm hình thức quản lý, khoán kinh phí sử dụng 

xe ô tô công, …). 

Trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 

của Chính phủ và Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của 

Bộ Tài chính, Sở Tài chính dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông (có dự thảo kèm theo). 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các 

Sở, Ban, ngành; các Tổ chức chính trị; các Tổ chức chính trị - xã hội; Huyện ủy 

các huyện, Thị ủy Gia Nghĩa; UBND các huyện, thị xã (cơ quan, tổ chức, đơn vị) 

phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô công 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong dự thảo Quy chế có một số điều cơ quan soạn 

thảo đưa ra 2 phương án, do đó khi tham gia đóng góp ý kiến, đề nghị các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị lựa chọn cụ thể một phương án để có ý kiến thống nhất.  

2. Phối hợp cung cấp đầy đủ các thông tin vào Phiếu thu thập thông tin khoán 

kinh phí sử dụng xe ô tô (có mẫu biểu 1, biểu 2 kèm theo). 

V/v góp ý kiến đối với dự thảo 

quy định về quản lý, sử dụng xe 

ô tô công trên địa bàn tỉnh 
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3. Thời gian gửi ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản và Phiếu thu thập 

thông tin về Sở Tài chính trước ngày 10/8/2019 (gửi file mềm qua địa chỉ Email: 

qlcsvg@gmail.com).  

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                       
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ: Nguyễn Ngọc Đức; 

- Lưu VT-GCS. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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