
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC-VP 
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết 

định công bố TTHC, Quyết định công 

bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng 9  năm 2020 

 

  

 

 Kính gửi:  

      - Ban Giám đốc 

               - Văn phòng Sở 

     - Phòng quản lý Giá và Công sản; 

     - Phòng Quản lý ngân sách 

     - Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp 

      

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: số 2093/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2018 v/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 2044/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2019 v/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh 

Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10/12/2019 của Bộ Tài chính 

về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh 

nghiệp phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, Văn phòng Sở xây dựng 

dự thảo Các quyết định: Quyết định công bố thủ tục hành chính;  Quyết định 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đề nghị các đơn vị, phòng 

chuyên môn thuộc Sở nghiên cứu dự thảo, có ý kiến đóng góp để hoàn thiện 

Quyết định. 

(Dự thảo các  Quyết định kèm theo) 

Văn bản tham gia ý kiến đóng góp dự thảo gửi về Văn phòng Sở chậm 

nhất trong ngày 08/09/2020 để tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc và gửi Văn 

phòng UBND tỉnh thẩm định.  Đơn vị, phòng chuyên môn nào đến thời hạn trên 

không có ý kiến đóng góp coi như nhất trí với dự thảo. 

Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP,VT 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tạo 
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