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Lạng Sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung định mức  

sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức,  

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Thông báo số 608/TB-UBND ngày 16/10/2019 kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 

09/10/2019 về phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô của các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, Sở Tài chính trình UBND tỉnh  ban hành Quyết 

định bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

- 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; 

- Kết luận số 950-KL/TU ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 

kỳ họp thứ 43, ngày 28/5/2019;  

- Công văn số 292/HĐND-KTNS ngày 21/5/2019 của Thường trực 

HĐND tỉnh về bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và hình thức 

quản lý xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh. 

 2. Cơ sở thực tiễn 

Tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ có quy 

định mới về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các sở, ban, ngành cơ 

bản giảm từ 02 xe/đơn vị xuống 01 xe/đơn vị, đồng thời các đơn vị trực thuộc 

sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh không được trang bị xe ô tô phục vụ công tác 

chung. Quy định này trước mắt sẽ làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng xe ô tô 

trong thực hiện nhiệm vụ và đặt ra yêu cầu phải sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục 

vụ công tác chung. Hiện nay, số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của mỗi 

cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ bản là 02 xe, một số cơ quan, đơn vị là 03 xe (bao 

gồm cả xe chuyên dùng).  

Thực tế nhu cầu, tần suất sử dụng xe ô tô để phục vụ công tác của các cơ 

quan, đơn vị là rất lớn; tính chất công việc của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

Huyện ủy, UBND cấp huyện phải thường xuyên đi công tác tại vùng sâu, vùng 

xa, đường giao thông chưa thuận lợi. Do đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ 



 2 

được sử dụng 01 xe ô tô dùng chung là rất khó khăn. Để chủ động trong hoạt 

động của cơ quan, đơn vị cần thiết bố trí thêm ít nhất 01 xe ô tô/đơn vị để phục 

vụ công tác.  

Trên cơ sở Kết luận số 950-KL/TU ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 292/HĐND-

KTNS ngày 21/5/2019 đồng ý bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công 

tác chung 01 xe/đơn vị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và cơ quan 

cấp huyện trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh; về mặt pháp lý cũng như thực 

tiễn, việc trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ sung định mức sử dụng xe ô 

tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Lạng Sơn là cần thiết và đúng quy định. 

II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN 

 Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 608/TB-UBND 

ngày 16/10/2019, trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến của 

Thường trực HĐND tỉnh, Sở Tài chính soạn thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ 

sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 

 Để có cơ sở triển khai thực hiện, quá trình soạn thảo Sở Tài chính đã thực  

hiện xin ý kiến Sở Tư pháp. Tiếp thu các nội dung của Sở Tư pháp tại Công văn 

số 2720 /STP-XD&KTVBQPPL ngày 01/8/2019 về việc góp ý dự thảo Quyết 

định bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và cơ quan cấp huyện, Sở Tài chính hoàn chỉnh dự 

thảo trình UBND tỉnh theo quy định. 

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Về hình thức văn bản 

Việc bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa 01 

xe/01 đơn vị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và cơ quan cấp 

huyện đã được quy định chi tiết, cụ thể tại điểm d, khoản 1 Điều 12 và điểm b, 

khoản 1 Điều 13 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ. 

Việc trang bị thêm xe ô tô đã có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và Thường trực HĐND tỉnh. 

Sở Tài chính đã xin ý kiến Sở Tư pháp và thống nhất trình UBND tỉnh 

xem xét, ban hành Quyết định bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công 

tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo hình 

thức văn bản cá biệt. 

2. Tên dự thảo: Quyết định của UBND tỉnh bổ sung định mức sử dụng xe 

ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nội dung chính của dự thảo 

Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều, cụ thể: 

- Điều 1. Bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung 01 

xe/01 đơn vị đối với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
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các sở, ban, ngành và các tổ chức tương đương thuộc cấp tỉnh, Văn phòng Thành 

ủy, Huyện ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 

- Điều 2. Hiệu lực thi hành. 

- Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

(Sở Tài chính gửi kèm dự thảo Quyết định  và Công văn tham gia ý kiến 

của Sở Tư pháp). 

 Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem  xét, quyết định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Các phòng thuộc sở; TCT QĐ 158; 

- Lưu: VT, QLG&CS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 
 

Đỗ Đức Thịnh 
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