
 UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN IA GRAI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:         /TTr-UBND                       Ia Grai, ngày     tháng 01 năm 2023 

    

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương thu hồi kinh phí đã bố trí trong năm 2022 và tiếp tục bố 

trí kinh phí trong năm 2023 để mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc huyện 

 

                             Kính gửi:  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 
 

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai thanh lý xe ô tô của một số đơn vị trên địa bàn huyện Ia Grai; 

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ia Grai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị 

dự toán cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai phê duyệt phương án rà soát, sắp xếp xe ô tô của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương thuộc tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chủ trương mua xe ô tô chuyên dùng của 

ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ia Grai;  

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 

05/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chủ trương mua xe ô 

tô chuyên dùng của ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ia Grai. 

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện Ia 

Grai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán cấp 

huyện; 

Thực hiện Công văn số 4233/STC-QLGCS ngày 20/12/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Gia Lai về việc báo cáo thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về dự toán và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua xe ô tô của Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Ia Grai 

và Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: 

Năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí kinh phí mua xe ô tô chuyên 

dùng phục vụ công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện với số tiền: 800 triệu đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện đã lập tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính về việc xin phê 

duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng 

phục vụ công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia Grai. Tuy nhiên, 

theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 4233/STC-QLGCS ngày 

20/12/2022, Sở Tài chính đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh dừng việc phê duyệt: Điều 

chỉnh Điều 1 Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 



Mua xe ô tô chuyên dùng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia Grai 

theo Tờ trình số 501/TTr-STC ngày 09/12/2022 của Sở Tài chính. 

Lý do đề nghị dừng phê duyệt: Thời gian từ 21/12/2022 đến hết ngày 

31/12/2022 chỉ còn 08 ngày làm việc, không đảm bảo về thời gian để tổ chức đấu 

thầu theo quy định của Luật đấu thầu. Nguồn kinh phí mua xe ô tô cho Ủy ban Mặt 

trận TQVN huyện Ia Grai là nguồn ngân sách huyện năm 2022, phải trả lại ngân 

sách huyện Ia Grai, phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ia Grai tiếp tục tham mưu 

UBND huyện trình HĐND huyện bố trí kinh phí trong năm 2023 cho Ủy ban Mặt 

trận TQVN huyện để mua xe theo đúng quy định. 

Để đảm bảo phương tiện phục vụ công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên về phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội và một số nhiệm vụ khác cấp ủy huyện giao. Ủy ban nhân dân huyện lập 

tờ trình, kính trình Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện xem xét, cho 

chủ trương thu hồi kinh phí đã bố trí trong năm 2022 để mua xe ô tô chuyên dùng 

phục vụ công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và tiếp tục bố trí kinh phí mua xe 

trong năm 2023.  

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND 

huyện xem xét./. 

Nơi nhận:                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;              CHỦ TỊCH  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện;  
- Lưu: VT, TCKH. 

 

                                                                          

                        Lê Ngọc Quý 
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