
ỦY BAN NHÂN DÂN 

    HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /UBND-TCKH 
V/v góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình, 

Quyết định của UBND tỉnh vê 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 UBND 

tỉnh Lạng Sơn 

 

Đình Lập, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

 Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 488/STC-QLG&CS ngày 23/3/2020 của Sở Tài 

chính về việc góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh vê 

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 UBND tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét dự thảo Tờ 

trình, Quyết định của UBND tỉnh về 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 UBND tỉnh 

Lạng Sơn gửi kèm Công văn số 488/STC-QLG&CS ngày 23/3/2020 của Sở Tài 

chính, kết hợp với việc triển khai, lấy ý kiến trực tiếp của đơn vị trực thuộc, 

UBND huyện có ý kiến cụ thể như sau: 

1. UBND huyện hoàn toàn nhất trí với 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 UBND huyện Đình Lập; 

2. UBND huyện hoàn toàn nhất trí với dự thảo Tờ trình, Quyết định của 

UBND tỉnh về 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 UBND tỉnh Lạng Sơn do Sở 

Tài chính chủ trì soạn thảo và không có đề xuất chỉnh sửa gì thêm. 

UBND huyện Đình Lập có ý kiến đề xuất để Sở Tài chính xem xét, tổng 

hợp./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TCKH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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