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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc  

họp nghe báo cáo phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ  

công tác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

 

 

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án sắp xếp, xử lý xe ô 

tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi họp 

có: Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao; Đại 

diện Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo 

UBND thành phố Huế và huyện Phong Điền. 

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kết quả rà soát so với tiêu 

chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của 

Chính phủ, ý kiến thảo luận, đề xuất của các thành viên tham gia dự họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận: 

Việc xây dựng phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng tài sản nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ công tác và đảm bảo 

đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 

11/01/2019 của Chính phủ. 

Nhằm đảm bảo phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô có hiệu quả, phù hợp với 

tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Tự rà soát lại số xe ô tô phục vụ công tác hiện đang quản lý (bao gồm cả 

các đơn vị trực thuộc) so với tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ, trường hợp các xe đã đủ điều 

kiện thanh lý cần khẩn trương lập các thủ tục để tiến hành thanh lý theo quy định. 

- Đối với các xe chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không có nhu cầu sử 

dụng hoặc quá trình sử dụng không có hiệu quả; các xe ô tô vượt tiêu chuẩn, định 

mức: Báo cáo Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh để có phương án sắp xếp, 

điều chuyển hoặc bán đấu giá tài sản theo quy định. 

Các đơn vị rà soát báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính để tổng hợp trước 

ngày 25/3/2020. 
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2. Sở Tài chính: 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc thanh lý các 

xe tô tô phục vụ công tác đã đủ điều kiện thanh lý; tham mưu UBND tỉnh phê 

duyệt thanh lý xe ô tô theo đúng quy định. 

- Chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về phương án, lộ 

trình xử lý, sắp xếp ô tô; đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ công tác và 

phù hợp với tiêu chuẩn, định mức nhà nước quy định. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công 

tác chung nhưng chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù, mang tính chất 

chuyên dùng: Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh giải pháp xử lý phù 

hợp, hạn chế trang bị mới, tiết kiệm ngân sách. 

- Trong quá trình xây dựng phương án, Sở Tài chính cần tham khảo, nghiên 

cứu thêm các tỉnh, thành khác về lộ trình, phương án sắp xếp, xử lý xe dôi dư; 

phương án quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. 

- Trình UBND tỉnh phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô trước 15/4/2020. 

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- UBND các huyện, TX và Tp.Huế; 
- VP: CVP, các PCVP; 
- Lưu: VT, TH. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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