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Số:          /UBND-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

V/v đề nghị điều chuyển xe 

 ô tô phục vụ công tác cho tỉnh 

Lạng Sơn quản lý, sử dụng 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

Trên cơ sở nhu cầu cấp thiết về đảm bảo xe ô tô phục vụ công tác cho các cơ 

quan, đơn vị, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, điều 

chuyển xe ô tô phục vụ công tác cho tỉnh Lạng Sơn quản lý, sử dụng như sau: 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều 

khó khăn, ngân sách Trung ương trợ cấp hằng năm trên 70% tổng chi ngân sách. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, bên cạnh những nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã 

hội, tỉnh còn phải bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc 

biệt là tại khu vực biên giới, cửa khẩu; do đó phải cắt giảm những nhiệm vụ chi 

không cấp bách như trang bị, mua sắm mới xe ô tô phục vụ công tác cho các cơ 

quan, đơn vị.  

Thực trạng hiện nay xe ô tô phục vụ công tác sử dụng tại các đơn vị hành 

chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Lạng Sơn cơ bản đã cũ 

và xuống cấp; một số xe ô tô đã sử dụng gần 20 năm, đủ điều kiện thanh lý theo 

quy định tại khoản 4 Điều 3 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. Tuy nhiên nguồn 

kinh phí của tỉnh không đảm bảo để cân đối cho nhiệm vụ chi trang bị, mua sắm 

mới xe ô tô phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị; mặt khác nguồn xe ô tô 

điều chuyển giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh còn hạn chế. 

Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp thiết về xe ô tô phục vụ công tác cho các 

cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính xem xét, 

tạo điều kiện, cân đối nguồn xe ô tô sau sắp xếp, hỗ trợ, điều chuyển cho tỉnh 

Lạng Sơn 03 xe ô tô loại 07 chỗ ngồi để bố trí cho các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh phục vụ công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao.    

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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