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CÔNG BÁO/Số 10+11/Ngày 25-02-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 333/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2017

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác
trong các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước;
Căn cứ Quyết ñịnh số 32/2015/Qð-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan
nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
Nhà nước nắm giữ 100% vốn ñiều lệ;
Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số ñiều của Quyết ñịnh số 32/2015/Qð-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015
của Thủ tướng Chính phủ;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 316/STC-QLGCS ngày 10
tháng 02 năm 2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 77/STC-XDKTVBQPPL
ngày 23 tháng 01 năm 2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô
phục vụ công tác trong các cơ quan, tổ chức, ñơn vị; Công ty nhà nước trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho Giám ñốc Sở Tài chính theo dõi và hướng dẫn
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thực hiện ñúng theo Quy chế ñã ban hành.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính,
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

