BỘ NỘI VỤ

Số:

/QĐ-BNV

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

Hà Nội, ngày

tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng
của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của
Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
Căn cứ Công văn số 5557/BTC-QLCS ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Bộ
Tài chính về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Bộ
Nội vụ;
Xét đề nghị của các đơn vị;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ
nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ như sau:
1. Về đối tượng, chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng: Chi tiết tại
Phụ lục kèm theo.
2. Về mức giá mua xe ô tô: Bộ Nội vụ quyết định trên cơ sở giá thị
trường tại thời điểm mua sắm và nhu cầu thực tế phù hợp với yêu cầu nhiệm
vụ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
Điều 2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được
ban hành tại Quyết định này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:
1. Rà soát, sắp xếp xe ô tô chuyên dùng hiện có; ban hành Quy chế quản
lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đảm bảo việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả và công khai, minh bạch.
2. Thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên
dùng theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đã ban hành theo quy
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và
pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ
trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính (để biết);
- Kho bạc Nhà nước (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử của BNV;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Thừa

Phụ lục
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG
CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-BNV ngày
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

tháng năm 2022

CHỦNG LOẠI
Số
TT

ĐƠN VỊ

Xe ô tô Xe ô tô có
trên 16
kết cấu
chỗ ngồi đặc biệt

I

Văn phòng Bộ

II

Cục Văn thư và Lưu trữ
Nhà nước

07

1

Trung tâm Lưu trữ quốc
gia I

01

2

Trung tâm Lưu trữ quốc
gia II

01

3

Trung tâm Lưu trữ quốc
gia III

01

4

Trung tâm Lưu trữ quốc
gia IV

01

5

Trung tâm Bảo hiểm tài
liệu lưu trữ quốc gia

01

6

Trung tâm Khoa học kỹ
thuật Văn thư - Lưu trữ

01

7

Trung tâm Lưu trữ quốc
gia tài liệu điện tử

01

III

IV

Học viện Hành chính
quốc gia

Trường Đại học Nội vụ
Hà Nội
Tổng cộng

Đối tượng/Mục đích sử dụng

Phục vụ các đoàn công tác liên
ngành, có nhiều thành viên

01

Vận chuyển tài liệu lưu trữ
quốc gia

02

Phục vụ nhiệm vụ khảo thí, tuyển
sinh, vận chuyển tài liệu, đề thi,
đưa đón cán bộ, giảng viên, học
viên, sinh viên đi thực tế, thực tập

03

Phục vụ nhiệm vụ khảo thí, tuyển
sinh, vận chuyển tài liệu, đề thi,
đưa đón cán bộ, giảng viên, học
viên, sinh viên đi thực tế, thực tập
13 xe

