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             Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện công văn 873/BNN-TC ngày 06/02/2020 về việc xử lý xe ô tô 

biển kiểm soát 80NN-548.18 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo như sau: 

 Căn cứ Công văn CS/cs-1427/03 ngày 12/9/2003 của Phái đoàn Liên minh 

Châu Âu về việc kết thúc theo đúng thời hạn Dự án “Tăng cường năng lực ngành 

Thú y Việt Nam” do EC viện trợ không hoàn lại. Bộ Nông  nghiệp và Phát triển 

nông thôn tiếp nhận và phân bổ chiếc xe ô tô Biển kiểm soát 80NN-548.18 cho Chi 

cục Thú y tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1654/QĐ-BNN-HTQT, ngày 16/6/2004 

của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc tiếp nhận 

và phân bổ xe ô tô). Ngày 12/02/2004 Cục trưởng Cục Thú y đã ban hành Quyết 

định số 150/QĐ-TY về việc phân bổ xe ô tô của Dự án SVSV cho Chi cục Thú y 

Lạng Sơn. Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn (nay là Chi cục Chăn nuôi và Thú y) đã 

tiếp nhận và sử dụng 01 xe ô tô: Nhãn hiệu: LandRoverDefender; Loại xe: Ô tô 

con; Màu sơn: Trắng; Biển kiểm soát: 80NN 548-18; số máy: 16L77600B, số 

khung: 8YA182935 thuộc Dự án Tăng cường năng lực ngành thú y Việt Nam (Dự 

án SVSV).  

Từ năm 2004, Chi cục Thú y Lạng Sơn đã tiếp nhận và sử dụng xe ô tô BKS 

80NN-548.18 có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi thực hiện việc rà soát lại xe ôtô hiện có của Sở, Chi 

cục chưa được Bộ Tài chính quyết định giao quản lý, sử dụng. Hiện nay xe đã bị 

xuống cấp và hư hỏng nặng, động cơ, hệ thống khung gầm bị hư hỏng, han gỉ, mục 

nát, xe không còn sử dụng được. Nhưng do chưa có quyết định giao quản lý, sử 

dụng của Bộ Tài chính về cho UBND tỉnh nên chưa đề xuất thực hiện thanh lý 

được. 

Để quản lý có hiệu quả tài sản công và tránh gây lãng phí, thất thoát tài sản 

của nhà nước. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn trình Bộ Nông nghiệp và PTNT để trình Bộ Tài chính Quyết 
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định giao xe ô tô về cho UBND tỉnh để thực hiện việc thanh lý xe ô tô theo quy 

định. (Kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý theo mẫu 07/TSC-TSDA) 

Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn báo cáo, kính mong được sự quan tâm 

và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
  

Nơi nhận:                                                            
- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Chi cục CN&TY;                               

- Lưu: VT, KHTC.  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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