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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LAI CHÂU 

 
Số: 31/2015/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày 30 tháng 11 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý 
sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, 

 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày  26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008; 

 Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà 
nước; 

 Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

 Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 99/TTr-STC ngày 
30/6/2015; sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 
Công văn số 264/HĐND-VP ngày 09/10/2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chủng loại, số lượng 
và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc tỉnh quản lý. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ 
trưởng các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 


