
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1976/TB-SGTVT Lai Châu, ngày 21 tháng 11 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Định mức tiêu hao nhiên liệu theo thiết kế của phương tiện 

 
 

Thực hiện Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. 

Trên cơ sở tra cứu thông tin định mức tiêu hao nhiên liệu theo thiết kế của  

phương tiện tại văn bản số 64/TTĐK ngày 18/11/2022 của Trung tâm Đăng 

kiểm xe cơ giới Lai Châu. Sở GTVT thông báo định mức tiêu hao nhiêu liệu 

theo thiết kế của phương tiện như sau: (có biểu kèm theo). 

Trên cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa có định mức tiêu 

hao nhiên liệu theo thiết kế của một số phương tiện, Sở GTVT đã có văn bản đề 

nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp cung cấp, sau khi có thông tin, Sở 

GTVT sẽ thông báo sau. 

Sở Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

áp dụng tính toán định mức tiêu hao nhiên liệu theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy Lai Châu; 

- HĐND tỉnh;                 b/c 

- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, thành ủy; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 
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