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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 1788/QĐ-UBND và các Quyết định điều chỉnh, 

bổ sung Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủng loại, số lượng 

xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

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 Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của 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;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1528/TTr-STC 

ngày 22 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định ban hành chủng loại, số lượng xe ô tô 

chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang như sau: 

1. Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục xe ô tô chuyên dùng quy 

định tại Điều 4 Chương II Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 

2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục xe ô tô chuyên dùng quy 
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định tại Điều 4 Chương II Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 

2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chủng loại, số lượng xe ô tô 

chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

4. Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục xe ô tô chuyên dùng của 

Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

5. Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủng loại xe ô tô chuyên dùng 

quy định tại Điều 1 Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6. Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục xe ô tô chuyên dùng quy định 

tại Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

7. Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục xe ô tô chuyên dùng quy 

định tại Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

8. Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủng loại xe ô tô chuyên dùng 

quy định tại Điều 1 Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể 

cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính (để b/c); 

- TT. TU, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Công thông tin điện tử tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, Phòng TH, Phòng QTTV; 
- Lưu: VT, Phòng KTTH. 
  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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