
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TÀI CHÍNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 510 /STC-QLG&CS Bình Thuận, ngày 23tháng 2 năm 2023 

V/v đề nghị có ý kiến góp ý dự 

thảo Quyết định của UBND tỉnh 

thay thế Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND ngày 

17/02/2017 của UBND tỉnh 

 

 

 

 

 

      Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh. 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 60/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 

của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sở Tài chính gửi 

hồ sơ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công thực hiện 

thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

lấy ý kiến tất cả các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hồ sơ 

dự thảo gồm:  

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công thực hiện 

thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

- Dự thảo Tờ trình Sở Tài chính trình UBND tỉnh;  

(Dự thảo Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Tờ trình Liên Sở và các 

văn bản có liên quan đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tham khảo tại chuyên mục “Văn bản QLNN” trên website Sở Tài chính tại địa chỉ 

http://stc.binhthuan.gov.vn). 

Đề nghị các cơ quan nghiên cứu tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài 

chính trước ngày 23/3/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Quá thời hạn trên, cơ 

quan nào chưa gửi văn bản tham gia ý kiến thì xem như đã thống nhất với dự thảo Tờ 

trình và dự thảo Quyết định UBND tỉnh.  

Sở Tài chính đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm phối hợp thực hiện./.  

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

- Website Sở (để phổ biến  

công bố); 

- Các Phòng, Trung tâm  

trực thuộc Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, QLG&CS(Tâm).  

  GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 
Nguyễn Hữu Ba 
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