
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng  6  năm 2022 
V/v tạm thời chưa xem xét việc 

trang bị, cấp xe ô tô phục vụ công 

tác cho Ban Quản lý Công viên địa 

chất Lạng Sơn và rà soát tiêu chuẩn, 

định mức xe ô tô chuyên dùng  

  

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Xem xét Tờ trình số 75/TTr-SVHTTDL ngày 03/6/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc đề nghị xem xét cấp xe ô tô phục vụ công tác cho 

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn và Công văn số 1513/STC-

QLGCS&DN ngày 20/6/2022 của Sở Tài chính về việc xem xét đề nghị của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính, tạm thời chưa xem xét việc trang 

bị, cấp xe ô tô phục vụ công tác cho Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do chưa có tiêu chuẩn, định mức theo 

quy định.  

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát 

tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 

của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 

8/2022. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.   

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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