ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số: 2340 /UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 14 tháng 9 năm 2018

V/v khẩn trương tham mưu thực
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh liên
quan đến các kiến nghị của Bộ Tài
chính tại Công văn số 7731/BTCNSNN ngày 28/6/2018.

Kính gửi: Phòng Tài chính – KH huyện.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3765/UBNDTH ngày 06/9/2018, về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Bộ Tài chính tại
Công văn số 7731/BTC-NSNN ngày 28/6/2018; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến
chỉ đạo như sau:
Giao trách nhiệm cho phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND huyện chỉ đạo
triển khai thực hiện đúng yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn nêu trên;
trong đó, chú ý nhanh chóng tham mưu UBND huyện xây dựng hoàn chỉnh Đề án
tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện giai đoạn 2018 – 2020 và
những năm tiếp theo để gửi Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 20/9/2018 theo quy
định./.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Hiền);
- Phòng Nội vụ huyện;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, Duy.
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