
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

Số: 1128 /SVHTTDL-VP. 
V/v thực hiện rà soát, sắp xếp lại, xử lý  

xe ô tô công theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11  năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài chính.   

 

Thực hiện Văn bản số 1406/UBND-TH1 ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã lập báo cáo phương án sắp xếp cụ thể  tại Văn bản số 417/SVHTTDL-

KHTC ngày 08/5/2019;  ngày 07/11/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du có cuộc làm 

việc với Sở Tài chính để thống nhất phương án đưa vào danh mục định mức xe ô tô 

chuyên dùng trước khi Trình UBND tỉnh ban hành; sau khi rà soát lại theo tinh thần 

tại buổi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp đề xuất và thuyết minh 

cụ thể thêm về hoạt động chuyên môn của một số đơn vị như sau (có phụ biểu đề 

xuất định mức xe chuyên dùng kèm theo). 

1. Văn phòng Sở: 

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch là đơn vị quản lý nhà nước đa lĩnh 

vực bao gồm Văn hóa, Thể thao, du lịch, trong đó có các hoạt động thường xuyên 

phải đi kiểm tra cơ sở về công tác Lễ hội, kiểm tra các di tích để xét công nhận cấp 

trung ương, cấp tỉnh, kiểm tra các Khu, điểm du lịch trong toàn tỉnh, đặc biệt có 

Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội theo Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 

15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Quyết định kèm theo) nên rất cần thiết có 

01 xe chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ; 

2. Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa- Du lịch: 

Là đơn vị thực hiện chức năng Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa du lịch Hà Tĩnh tại 

các địa phương trong,  ngoài tỉnh và một số nước Châu á khi diễn ra các sự kiện.đặc 

biệt hàng tháng phải có 01 chương trình lên sóng Truyền hình Hà Tĩnh,  để có được 

chương trình này đơn vị phải thường xuyên di chuyển  đến các địa phương, các Khu, 

điểm du lịch trong tỉnh để thu thập tư liệu xây dựng chương trình bằng hình ảnh, để có 

sản phẩm lên sóng bắt buộc phải mang theo các máy móc, thiết bị chuyên dùng như  

máy quay phim, máy ảnh, máy chiếu, màn hình và một số thiết bị phụ trợ khác,  ngoài 



ra hàng năm đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ làm các gian hàng quảng bá tại các sự 

kiện như:  Khai trương mùa du lịch biển hàng năm tại các địa phương có bãi biển 

trong tỉnh; Khai trương du lịch tại các lễ hội như Lễ hội Chùa hương,  lễ hội Hải 

Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Lễ hội Cam Hà Tĩnh...  tại các lễ hội này đơn vị phải 

vận chuyển các thiết bị lắp gian hàng và các ấn phẩm, sản phẩm đặc trưng của Hà 

Tĩnh để trưng bày, quảng bá như: cam, bưởi,rượu, cu-đơ, các sản phẩm hải sản khô…, 

nhiều cuộc phải mang theo cả lò nấu cu-đơ và một số nghệ nhân với nghề làm nón 

cùng các dụng cụ của họ đi cùng để thực hiện sản phẩm truyền thống,vì vậy  nhu cầu 

có 01 xe chuyên dùng là rất cần thiết cho đơn vị. 

3. Ban quản lý di tích Nguyễn Du:  

Thuộc di tích quốc gia đặc biệt, với chức năng, nhiệm vụ là Bảo tồn, phát 

huy các giá trị khoa học, văn hóa thông qua các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, 

trưng bày, giới thiệu các tài liệu hiện vật, các di tích liên quan đến cuộc đời và sự 

nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn Tiên Điền, nơi đây hàng 

năm thường xuyên có các đoàn khách là nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên, khách 

nước ngoài, khách  các tỉnh bạn về tham quan, nghiên cứu và là đơn vị Quản lý, 

khai thác trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa và đây là nhiệm vụ phải 

được tổ chức hoạt động thường xuyên trên toàn quốc. Việc nghiên cứu, xây dựng 

các chương trình dữ liệu di sản văn hoá thực hiện trên địa bàn trong, ngoài tỉnh 

(phối hợp với 13 tỉnh, thành phố theo chương trình của Bộ VHTT&DL), vì vậy 

việc phải tìm tòi, sưu tầm các tư liệu, hiện vật là việc làm thường xuyên, hơn nữa 

công tác sưu tầm phải đi các địa phương, các tỉnh bạn thì mới có sản phẩm. Nhưng 

hiện nay đơn vị không có xe ô tô chuyên dùng phục vụ các hoạt động chung dẫn 

đến hiệu quả khai thác chưa cao; 

4. Ban quản lý di tích Trần Phú: 

 Là đơn vị hoạt động về công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu 

các tài liệu hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Cố Tổng Bí thư Trần 

Phú, hàng năm đơn vị phải thường xuyên đi trao đổi nghiệp vụ, sưu tầm tài liệu, 

hiện vật với một số bảo tàng và ban quản lý di tích trong nước, bên cạnh đó, đơn vị 

củng thường xuyên tiến hành trưng bày lưu động các hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại 

các trường học trong tỉnh để giáo dục truyền thống Cách mạng, quảng bá các giá 

trị, ý nghĩa về cuộc đời và sự nghiệp của Cố Tổng Bí thư Trần Phú đến với đông 

đảo các em học sinh, khi thực hiện nhiệm vụ này phải mang các thiết bị trình chiếu 



tư liệu, các tủ trưng bày và các hiện vật để giới thiệu, việc không có xe chuyên 

dùng như hiện nay rất khó khăn cho đơn vị trong hoạt động chuyên môn; 

5. Ban quản lý di tích Hà Huy Tập: 

Thường xuyên tổ chức các chuyến sưu tầm tài liệu, hiện vật trong và ngoài 

tỉnh để bổ sung vào hệ thống trưng bày, phục vụ khách tham quan.Thực hiện công 

tác trưng bày, giới thiệu lưu động về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng Tổng Bí thư 

Hà Huy Tập tại các trường học trong và ngoài tỉnh, tổ chức các cuộc tuyên truyền, 

quảng bá các giá trị của khu di tích đến du khách trên địa bàn ngoại tỉnh; Kết nối các 

tua, tuyến tham quan, du lịch…. Do Khu lưu niệm và Khu Lăng mộ Tổng Bí thư Hà 

Huy Tập là hai địa điểm cách nhau 2km nên thường xuyên phải vận chuyển trang 

thiết bị (âm thanh, loa máy, máy nổ…) phục vụ các đoàn khách trung ương, địa 

phương đến dâng hương và khách trong, ngoài tỉnh đến tham quan học tập, nhằm 

phát huy các giá trị di tích xứng tầm việc có 01 xe ô tô bán tải chuyên dùng là rất 

cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Trên đây là báo cáo rà soát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Sở 

Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 

   Nơi nhận: 

 KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
   - Như trên; 

   - Giám đốc, các PGĐ Sở; 

   - Lưu: VT, KHTC; 

   - Gửi bản giấy+VB điện tử. 

                      

Đã ký 

                                       

  

                                                                                     Nguyễn Cảnh Thụy 

 

 

 

 



                      UBND TỈNH HÀ TĨNH  

           SỞ VĂN HÓA THỂ THAO & DU LỊCH 

 

ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (Phụ lục II)  

(Kèm theo Văn bản số           SVHTTDL- VP ngày 08/11/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

TT Tên đơn vị Chủng 

loại 

Số 

lượng 

Mức giá tối đa 

( triệu đồng ) 

Mục đích sở dụng chuyên 

dùng 

Ghi chú 

I Xe ô tô chuyên dùng 

quy định tại các 

khoản 2,3,4,5,6  Điều 

17 

     

1 Văn phòng Sở Xe  16 chổ 01 1.000 Thường xuyên đi kiểm tra lễ hội, các 

di tích, Khu, điểm du lịch trong tỉnh 

và các hoạt động thường xuyên của 

Đội thanh tra liên ngành theo Quyết 

định số 622/QĐ-UBND ngày 

15/3/2016 của UBND tỉnh 

 

 

2 

 

Bảo Tàng tỉnh 

 

Xe bán tải 

 

01 

 

750 

Kiểm tra Di tích, Lễ hội; Điều tra 

khảo sát, khai quật Khảo cổ học ngoài 

trời; Trưng bày lưu động tại các 

huyện, xã, trường học trong tỉnh. 

 

3 Trung tâm TDTT Xe ca 01 1.300 Chở huấn luyện viên, VĐV đi thi đấu 

toàn quốc, khu vực các môn TDTT 

 

4 Trung tâm Văn hóa - 

Điện ảnh tỉnh 

     

4.1 Xe chở cán bộ, diễn viên Xe ca 01 950 Chở cán bộ, diễn viên, kỷ thuật Đội 

Tuyên truyền lưu động tuyên truyền 

các nhiệm vụ chính trị trong tỉnh và 

 



tham gia các hoạt động liên hoan, hội 

diễn toàn quốc và khu vực  

4.2 Xe chuyên dùng chở thiết 

bị và sân khấu lưu động  

Xe tải 01 750 Làm sân khấu lưu động ngoài trời 

phục vụ Đội TTLĐ tuyên truyền các 

nhiệm vụ chính trị hàng năm  

 

4.3 Xe  tuyên truyền lưu động Xe bán tải 01 850 Phục vụ Đội TTLĐ tuyên truyền bằng 

hình thức truyền thanh và chiếu phim 

lưu động 

 

5 Thư Viện tỉnh Xe bán tải 01 850 Phục vụ cộng đồng dân cư ở các khu 

dân cư, trường học, cơ quan, nông 

trường, đồn Biên phòng, Điểm Bưu 

điện Văn hóa xã, các xã vùng sâu 

vùng xa…( Hiện nay Tập đoàn 

Vingroup đã có chương trình thông 

qua Vụ Thư viện cấp cho một số Thư 

viện tỉnh 1 xe bán tải bao gồm cả thiết 

bị đa phương tiện gồm: Máy phát 

điện, máy tính nối mạng, máy chiếu 

… trị giá 1,5 tỷ đồng) 

Trong số các 

tỉnh được 

cấp xe 

chuyên dùng 

đa phương 

tiện của Vụ 

Thư viện có 

Thư viện 

tỉnh, hiện 

nay đang 

làm thủ tục 

đối ứng XD 

nhà xe và 

các khoản 

chi liên quan 

hàng năm 

6 Nhà hát Nghệ thuật 

truyền thống 

     

 

6.1 

 

Xe chở cán bộ, diễn viên 

 

Xe ca 

 

01 

 

1.100 

 

 Chở cán bộ, 

diễn viên phục 

vụ nhiệm vụ 

chính trị, biểu 

diễn p/vu nhân 

dân vùng sâu, 

vùng xa 

6.2 Xe chuyên dùng chở thiết Xe tải 01 1.300 Xe chuyên dùng làm sân khấu biểu  



bị và sân khấu lưu động 
 

diễn lưu động và chuyên chở trang 

thiết bị phục vụ nhiệm vụ chính trị, 

phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa 

7 Ban quản lý di tích Hà 

Huy Tập 

Xe bán tải 

 

01 

 

750 

 

Sưu tầm hiện vật trong và ngoài tỉnh; 

Trưng bày lưu động giáo dục truyền 

thống tại các trường học trong tỉnh, 

vận chuyển trang thiết bị phục vụ các 

đoàn khách tại khu mộ. 

Hiện tại có 01 

xe  5 chổ được 

điều chuyển từ 

BQL di tích  

HCM Phủ Chủ 

Tịch về năm 

2014, đã xuống 

cấp hư hỏng 

nhiều 

8 Ban quản lý di tích Trần 

Phú 

 

Xe bán tải 

 

01 

 

750 

Sưu tầm hiện vật trong và ngoài tỉnh; 

Trưng bày lưu động tại các huyện, xã, 

trường học trong tỉnh. 

Hiện tại có 01 

xe 5 chổ được 

điều chuyển từ 

Văn phòng 

Chủ Tịch nước 

về năm 2006, 

đã xuống cấp 

hư hỏng nhiều 

9 Ban quản lý di tích 

Nguyễn Du 

 

Xe bán tải 

 

01 

 

1.000 

Kiểm tra các điểm di tích, sưu tầm tư 

liệu, hiện vật trong, ngoài tỉnh,liên kết 

làm các chương trình dữ liệu di sản 

trong và ngoài tỉnh…. 

Hiện tại đơn 

vị chưa có 

xe 

10 Trung tâm Quảng bá- 

Xúc tiến Văn hóa Du 

lịch 

 

Xe bán tải 

 

01 

1.100 Chở các sản phẩm Trưng bày Quảng 

bá, Xúc tiến Văn hóa, Du lịch tại các 

điểm trong tỉnh, Khu vực và toàn 

quốc, khảo sát liên kết phát triển du 

lịch các tỉnh, khu vực 

Hiện tại đơn 

vị chưa có 

xe 
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