
 UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3236 /STC-QLG&CS Bình Thuận, ngày 03 tháng 11 năm 2022 

V/v đề nghị đăng tải lấy ý kiến 

góp ý dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh quy định tài sản 

công có giá trị lớn sử dụng vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê 

tại đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

 

 

 

 

 

 
Kính gửi: Trung tâm Thông tin tỉnh 

                                                                             
                                                                     

Thực hiện Chương trình công tác quý IV/2022 của UBND tỉnh tại văn bản số 

3556/CTr-UBND ngày 21/10/2022, trong đó UBND tỉnh giao Sở Tài chính trình 

UBND tỉnh quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

Sở Tài chính đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tài sản công có 

giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, gửi lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. Hồ sơ dự thảo gồm: 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tài sản công có giá trị lớn sử 

dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh. 

- Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4030/UBND-NC 

ngày 31/10/2016 về việc thực hiện đăng tải lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải hồ sơ dự 

thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan, địa phương và đơn vị tham 

gia ý kiến theo quy định.  

Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Anh Hoa – PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLG&CS(Nguyên, 2b) 

 

 

 

 
Nguyễn Hữu Ba 
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