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QUYET D!NII
Quy d1nh tiêu chuãn, dlnh mü'c sü' dyng xc ô to chuyCn dung trang b cho các
co quan, to chñ'c, do'n vl sy' nghip cong 1p thuc phim vi quãn ly cüa
tinh Soc Trãng
UY BAN NHN DAN TINH sOc TRANG
COn cO' Lut TO chO'c chInh quyén d/aphu'o'ng ngOy 19 thOng 6 nOm 2015,'
COn cO' Lu4t QuOn l, st'c ching tOi sOn cOng ngOy 21 thOng 6 nOm 2017;
COn cO' Nghf d/nh sO' 151/2017/ND-CP ngOy 26 thOng 12 nOm 2017 ctia
ChInh phu quy d/nh chi tiét vO huOng dOn thi hOnh niç5t sO diéu cua Lu4i quOn l,
st' dyng tOi sOn cOng,'
COn cO Nghf dfnhsó 04/2019/ND-CP ngOy 11 thOng 0/ nOin 2019 ctia ChInh
phO Quy dinh tiêu chuan, ct/nh m&c sic ding xe 0 tO,
Theo d ngh/ cOa GiOm dcc SO TOi chinh tinh Soc TrOng.
QUYET DINH:
Diêu 1. Pham vi diêu chinh
Quyt djnh nay quy djnh tiêu chun, djnh rnirc sir diing xe ô to chuyên dàng
trang bi cho các co' quan, tO chi.irc, don vi sçr nghip cong !.p (tri1 các don vj sir nghip
cong 1p t1.r darn bão chi thung xuyên và chi dâu tu) thuc phrn vi quân l cüa tinh
Soc Träng. Xe ô tO chuyên diing bao gOrn các xe quy djnh ti Khoán 2, 3, 4, 5, 6 Diêu
17 Nghj djnh so 04/2019/ND-CP ngày 11 tháng 01 närn 2019 cüa ChInh phü Quy
djnh tiêu chuân, dinh rnüc sir diing xe o tO.
Diêu 2. Dôi tu'qng áp dyng
1. Co quan nhã nuc; co quan Dãng cong san Vit Narn; to cht'c chInh trj - xâ
hôi droc ngân sách nhà nu'óc darn báo kinh phi hot dng (sau day gi tat là co quan,
tO chirc).
2. Don vi sir nghip cOng 1p, Ban Quàn l dix an siir diing von nhà nuc (sau day
g9i tat l don vj si1 nghip).
Biêu 3. Tiêu chun, dnh mü'c sü' dyng xc ô to chuyên dung
Tiêu chuân, dinh rnii'c stir dttng xe 0 tO chuyén dàng trang bj cho các co' quan, tO
chiirc, don vj, thuc phtrn vi quãn 1 cüa tinh Soc Trang du'çxc quy djnh chi tiêt tui Pht
hc ban hành kern Quyêt djnh nay.
Diêu 4. Trách nhim cila các co' quan, don v

1. Giao Sd Tài chInh chü trI, phôi hpp vói CC ea quan, dan vj có lien quan triên
khai thtjc hiên Quyêt djnh nay.
2. Dôi vó các Ca quan, to chiirc, dan vj dang quan !', sir dçing xe ô tO chuyên
dtng khác chüng 1oi (kCt cau), chu'a dung (dü) theo tiêu chuân, djnh rnrc quy djnh
tdl Diêu 3 Quyt dinh nay thi tiêp tue dt.rac quan ly, su dung cho den khi du diêu kiên
thanh l hoic có quyêt djnh diêu chuyên cüa cap có thãrn quyên dê phçic vii muc dIch
khác, thI sbO trI xe chuyCn dàng thay the theo tiêu chuân, djnh imrc rni tfiy vào khá
nãng can dOi ngân sách t1rng thai diem.
3. Trong qua trInh thy'c hin nêu có khó khän, vuó'ng mac, các co quan, to chü'c,
don vj phán ánh kjp thô'i ye S Tài chInh dê tOng hp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh
xem xCt su'a dOi, bO sung cho phü hp'p.
Diu 5. Diêu khoãn thi hãnh
tháng
nãrn 2019 và bãi bó Quyt
1. QuyCt djnh có hiu lçrc kê tiir ngày
djnh sO 1 109/QDHC-CTUBND ngày 21/10/2014 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh
Soc Träng ye vic quy djnh sO lu'cng, chüng loi xe 0 tO chuyên di'ing áp diing dOi vi
mt sO co quan, dan i có nhitrn vy dc thu trên dja bàn tinh Soc Trãng.
2. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh; Giám doe Sd Tài chInh; Thu tru'ö'ng
các so, ban, ngành, doàn the cap tinh; ChO tjch Uyban nhân dan các huyn, thi xà,
thành pho; Thu tru'O'ng các dan v sçr nghip và các tO chiirc, cá nhãn có lien quan chiu
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
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