
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
SỞ TÀI CHÍNH  

 

Số:            /STC-CSTHTK 
 

V/v tổng hợp tình hình quản lý, 

sử dụng xe ô tô 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày        tháng      năm 2021 

                                                  

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành , hội đoàn thể; 

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 13944/BTC-QLCS ngày 6/12/2021 của Bộ Tài chính về 

việc đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 

11/1/2019 của Chính phủ. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 488/UBND-

VP6 ngày 10/12/2021, để có cơ sở tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính hoàn thiện tiêu 

chuẩn định mức sử dụng xe ô tô, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan đơn vị báo cáo 

tình hình triển khai Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 

24/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính theo Đề cương và Phụ lục đính kèm. 

Báo cáo tình hình triển khai đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 

21/12/2021 và bản mềm gửi qua địa chỉ: phongcsthtk.stc@namdinh.gov.vn) 

Sở Tài chính trân trọng kính gửi ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo) 

- Lưu: VT, CSTHTK. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Vân Anh 
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