
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /STC-QLG&CS 

V/v rà soát tiêu chuẩn, định 

mức xe ô tô chuyên dùng quy 

định tại Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND  ngày 

30/9/2019 của UBND tỉnh 

Trà Vinh, ngày       tháng 7 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị 

cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2872/UBND-KT ngày 20/7/2021 (đính kèm) về việc giao Sở Tài chính chủ trì, 

phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố rà soát, đề xuất bổ sung Phụ lục về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô 

chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

Để đảm bảo cơ sở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các 

Sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn 

vị) quan tâm, phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; tiêu chuẩn, định mức xe ô tô 

chuyên dùng tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND và quy định tại khoản 2, 3, 4, 

5, 6, 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ 

thực hiện việc rà soát lại tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, 

đơn vị để đề nghị điều chỉnh, bổ sung số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng 

phù hợp với nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị.  

2. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ Trung tâm kỹ thuật đào tạo 

nghiệp vụ lái xe) có nhu cầu bổ sung mới tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên 

dùng, cần nêu rõ các nội dung sau: 

(i) Sự cần thiết phải bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng; 

chứng minh được hiệu quả sử dụng khi trang bị các loại xe quy định tại khoản 4, 

5, 6 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP (xe ô tô tải; xe ô tô bán tải; xe ô tô trên 
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16 chỗ) so với việc thuê xe dịch vụ (Dự kiến tổng chi phí sử dụng, vận hành xe 

phát sinh trong một năm như: Tiền lương, tiền công và các khoản thanh toán khác 

cho lái xe, chi phí nhiên liệu, dầu nhờn, chi phí bảo trì, sửa chữa, phí bảo vệ 

đường bộ, phí kiểm định, bảo hiểm xe, vệ sinh xe, chi phí hao mòn hoặc khấu hao 

theo quy định, các chi phí khác,… để so sánh với chi phí dự kiến phát sinh trong 

trường hợp thuê xe dịch vụ).   

(ii) Loại xe đề nghị bổ sung tiêu chuẩn định mức phải đảm bảo theo quy 

định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.  

(iii) Dự kiến nguồn kinh phí trang bị xe nếu được quy định tiêu chuẩn, định 

mức xe ô tô chuyên dùng. 

3. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị quy định tiêu chuẩn, 

định mức xe chuyên dùng theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP (Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù) thì phải 

làm rõ thêm về nhiệm vụ đặc thù của đơn vị cần phải trang bị xe để Sở Tài chính 

làm cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến thống nhất của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị 

định số 04/2019/NĐ-CP.    

4. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được quy định tiêu chuẩn, 

định mức xe chuyên dùng tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND nhưng thực tế 

không có nhu cầu trang bị hoặc đã được trang bị nhưng việc quản lý, sử dụng 

không hiệu quả thì đề xuất giảm hoặc bỏ tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

của đơn vị mình.  

Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng theo Phụ lục đính kèm và có văn bản gửi 

về Sở Tài chính trước ngày 09/8/2021 để Sở Tài chính tổng hợp, dự thảo văn bản, 

tổ chức lấy ý kiến và trình cấp thẩm quyền xem xét ban hành theo trình tự, thủ tục 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Sở Tài chính rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, tổ 

chức, đơn vị./. 
 

Nơi nhận:                                                                    

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ Sở TC; 

- Trang TTĐT Sở TC; 

- Lưu: VT, P.QLG&CS.         

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Vũ Hồng Dương 
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