ỦY BAN NHÂN NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2369 /UBND-KT
V/v xin chủ trương
thanh lý xe ô tô

Hàm Thuận Bắc ngày 18 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Sở Tài chính Bình Thuận.
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Bình Thuận về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản ký, sử dụng tài
sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;
UBND huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu
UBND tỉnh cho chủ trương thanh lý xe ô tô 86A- 0502 và xe ô tô 86A-00193.
UBND huyện Hàm Thuận Bắc gửi kèm hồ sơ thanh lý, bao gồm:
1. Công văn số 3232/SGTVT-QLVT-PT&NL ngày 13/9/2018 của Sở Giao
thông Vận tải, về việc giám định tình trạng kỹ thuật các xe ô tô hư hỏng để thanh lý.
2. Công văn số 220/PC08-ĐKX ngày 28/8/2018 của Phòng Cảnh sát Giao
thông Công an tỉnh Bình Thuận, về việc trả lời hồ sơ 02 xe ô tô con biển số 86A-0502
và 86A-00193.
3. Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật xe để thanh lý.
4. Danh mục xe ô tô đề nghị thanh lý theo mẫu số 02-DM/TSNN.
Đề nghị Sở Tài chính quan tâm, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Chánh Văn phòng;
- Kế toán;
- Lưu: VT.
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