
                                                                                                                                               

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TÀI CHÍNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 124 /STC-QLG&CS Bình Thuận, ngày 13 tháng 01 năm 2021 

V/v đề nghị đăng tải văn bản 

công bố giá thành sản xuất thóc 

bình quân vụ Hè Thu năm 

2021 trên địa bàn tỉnh 

 

 

         Kính gửi: Trung tâm Thông tin tỉnh 

                       

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

47/UBND-TH ngày 05/01/2022 về việc công bố giá thành sản xuất bình quân vụ 

Hè Thu năm 2021 trên địa bàn tỉnh, theo đó giao Sở Tài chính thông báo cho các 

tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan về mức giá thành sản xuất bình quân vụ 

Hè Thu năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Do vậy, Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải nội dung giá 

thành sản xuất bình quân vụ Hè Thu  năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã được UBND 

tỉnh công bố tại Công văn số 47/UBND-TH ngày 05/01/2022 trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh để tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan biết, cập nhật, sử dụng 

thông tin để phục vụ yêu cầu công tác hoặc nhu cầu khác (nếu có) theo quy định. 

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

hiện./.  

 

  

  

 

               

 

Nơi nhận:                            
- Như trên;  
- Ban Giám đốc; 

- Văn phòng Sở (đăng tải Website Sở); 

- Lưu VT, QLG&CS(Trâm) 

 KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Hiếu Toàn 
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