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TỜ TRÌNH  

Xin cấp bổ sung kinh phí sửa xe công vụ 

 

Kính gởi: Sở Nông nghiệp & PTTN tỉnh Lâm Đồng 

 

Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ 

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Chi cục Kiểm 

lâm được trang bị 03 xe ô tô phục vụ tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng. 

Các xe ô tô công vụ của Chi cục Kiểm lâm được được sử dụng vào mục 

đích tuần tra, kiểm ra bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng, thường xuyên 

sử dụng trong rừng, trên các đoạn đường rừng hư hỏng, gập ghềnh…, dẫn tới xe 

nhanh hư hỏng. Qua thời gian sử dụng, hàng năm đều sử dụng nguồn kinh phí chi 

thường xuyên của đơn vị thực hiện các đợt sửa chữa nhỏ. 

Hiện nay, hai xe ô tô BKS 49B 1250 và 49A 001.68 được trang bị từ năm 

2010 và 2012, hư hỏng nặng, khi sử dụng vào mục đích tuần tra, kiểm tra rừng, 

PCCCR… không đảm bảo an toàn cho cán bộ công chức, cần phải được sửa chữa, 

trùng tu lại với kinh phí là 200.000.000 đồng. 

Do kinh phí sữa chữa lớn, Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp 

& PTNT đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ cấp bổ sung kinh phí là 

200.000.000 đồng cho Chi cục Kiểm lâm để sửa chữa 02 xe ô tô nêu trên, nhằm 

phục vụ cho công tác tuần tra, truy quét bảo vệ rừng của tỉnh. 

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT xem xét, giải quyết./. 

(Gởi kèm 02 phiếu báo giá sữa chữa) 

 
Nơi nhận:                                     
- Như trên; 

- Lưu VT, HCTH. 
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