
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:          /TB-STC  Bình Định, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quý I năm 2023 

 

 Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;  

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-

CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định quy định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 

 Trên cơ sở cung cấp của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 

2192/SGTVT-VT ngày 30/12/2022, Sở Tài chính thông báo đơn giá khoán kinh 

phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định trên cơ sở đơn giá bình quân/km của các 

hãng xe taxi (loại 4 chỗ ngồi) phổ biến trên địa bàn tỉnh Bình Định, áp dụng trong 

quý I năm 2023 như sau:    

Lộ tuyến 0,5 km đầu tiên 
Từ km tiếp theo 

đến km 30 

Từ km thứ 31 

trở đi 

Đơn giá khoán 

(đồng/km) 
9.250 14.225 9.850 

 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 

27/8/2021 của UBND tỉnh, mức khoán kinh phí xe ô tô được xác định như sau: 

Mức khoán 

(đồng/tháng) 
= 

Tổng số km thực tế của 

từng lần đi công tác (km) 
x 

Đơn giá khoán 

(đồng/km) 

Sở Tài chính thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Bình Định biết để triển khai thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                 

- UBND tỉnh (để b/cáo);  

- Các đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- Sở GTVT (để p/hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Website Sở Tài chính;    

- Lưu: VT, QLGCS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 
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