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THÔNG BÁO 

Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 

13/01/2020 về việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại cơ quan, tổ chức,  

đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh  
           

       

Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 

114/QĐ-UBND về việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể 

thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã nghiên cứu Quyết định số 114/QĐ-

UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận trên mạng Internet, tại địa 

chỉ: http://phanthiet.binhthuan.gov.vn để triển khai thực hiện đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời 

báo cáo về UBND thành phố (Thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp) 

để chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND tp; 
- CT, các PCT UBND tp; 
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể tp; 
- UBND các phường, xã; 
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng; 
- Chuyên viên mạng đăng tải thông tin trên  
Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, Kto, TC(D.      ) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Đức Tuyên 
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