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CÔNG BÁO/Số 53/Ngày 24-10-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 41/2012/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 15 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh về ñịnh mức tiêu hao nhiên liệu
trong việc sử dụng xe ô tô công trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 68/2006/Nð-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí;
Thực hiện Công văn số 784/CTHð-HðND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ñịnh mức tiêu hao nhiên
liệu trong việc sử dụng xe ô tô công trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và
thay thế Quyết ñịnh số 70/2004/Qð-UBND ngày 22/9/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở
Tư pháp, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ
trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố,
thủ tưởng các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, ñơn vị sự nghiệp công lập
và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

