
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2031/STC-VP An Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2019 

Về việc góp ý dự thảo Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở, ban, ngành tỉnh An Giang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy Sở 

Tài chính tỉnh An Giang. 

Sở Tài chính dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang. Đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Tài chính Kế hoạch các 

huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện văn bản trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét quyết định.  

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 

tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Tài chính đề các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản thảo dự thảo 

Quyết định, như sau: 

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết 

định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ 

quan, tổ chức tham gia ý kiến. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 20 tháng 9 năm 

2019. 



  

2. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố; Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý 

kiến dự thảo Quyết định. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 06 tháng 9 năm 

2019. 

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Tài chính An Giang (Văn phòng 

Sở), số 5/10, đường Lê Quí Đôn, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.852099 

Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: sotaichinh@angiang.gov.vn và 

mxthuy@angiang.gov.vn) 

Toàn bộ nội dung dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Cổng thông 

tin điện tử của Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn) 

Sở Tài chính đề nghị Sở Thông tin Truyền thông; Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Tài chính kế hoạch các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, Trung tâm TĐ&DVTC; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Điền Tân 
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