
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /STC-QLG&CS 

V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị 

quyết ban hành quy định về phân 

cấp quản lý tài sản công tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Trà Vinh (thay thế Nghị quyết  

số 63/2018/NQ-HĐND) 

          Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh; 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 

 

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Công văn số 3689/UBND-THNV ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2021-HĐND tỉnh khóa X. 

Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết và dự thảo Quy định kèm theo 
dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh (thay thế 
Nghị quyết 63/2018/NQ-HĐND) đính kèm.Theo quy định về trình tự, thủ tục xây 

dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án 

nghiên cứu, đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản nêu trên để Sở Tài chính tổng 
hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định, đảm bảo cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.Văn bản đóng góp ý kiến vui lòng phản hồi 
về Sở Tài chính trước ngày 20/9/2021 (đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: 

dnhanh@travinh.gov.vn). 

Để thuận tiện trong việc nghiên cứu, góp ý kiến, Sở Tài chính có đánh giá 

quá trình thực hiện Nghị quyết 63/2018/NQ-HĐND và dự thảo một số nội dung 
cần điều chỉnh, bổ sung trong nghị quyết thay thế (đính kèm). 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan, tổ chức, đơn vị để 

Sở Tài chính tiếp tục hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban GĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở Tài chính; 
- Lưu: VT, P.QLG&CS.         

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Vũ Hồng Dương 

mailto:dnhanh@travinh.gov.vn
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