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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc sửa đổi, bổ sung 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,  

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm  

theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 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; 

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô 

tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 146/TTr-STC 

ngày 28 tháng 9 năm 2022 và Công văn số 3088/STC-QLGCS&DN ngày 14 

tháng 11 năm 2022. 

  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 - 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, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1.  Sửa đổi cột số 5, số thứ tự 13. Mục đích sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

của Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) như sau: 

Mục đích sử dụng: phục vụ cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng, chống dịch, kiểm nghiệm. 

2. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư) như sau: 
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Chủng loại xe ô tô chuyên dùng: xe ô tô bán tải; số lượng tối đa: 01 chiếc; 

mục đích sử dụng: phục vụ các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành 

phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn; 

- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, 

   Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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