
 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 2796/STC-GCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2020 

V/v báo cáo công tác quản lý nhà 

nước về thẩm định giá, hoạt động 

thẩm định giá của nhà nước tại 

địa phương (nhắc lại lần 1) 

 

 

 

Kính gửi:   

    - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

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

     

Căn cứ Công văn số 12367/BTC-QLG ngày 08/10/2020 của Bộ Tài chính 

về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá, hoạt động thẩm 

định giá của nhà nước tại địa phương.  

Căn cứ Công văn số 5029/VPUBND-KTTH ngày 12/10/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá, 

hoạt động thẩm định giá của nhà nước tại địa phương; Trong đó, giao Sở Tài 

chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng 

hợp, báo cáo gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định. 

Ngày 21/10/2020, Sở Tài chính có Công văn số 2626/STC-GCS về việc 

báo cáo công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá 

của nhà nước tại địa phương; Trong đó, đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể 

cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo công tác 

quản lý nhà nước về thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá của nhà nước tại 

địa phương kể từ thời điểm: 01/01/2013 đến nay; đồng thời đánh giá những 

thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể (nếu 

có) đối với quản lý nhà nước về thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá của nhà 

nước tại địa phương; báo cáo bao gồm các số liệu thống kê như Phụ lục kèm 

theo Công văn số 12367/BTC-QLG ngày 08/10/2020 của Bộ Tài chính. Báo cáo 

gửi về Sở Tài chính (phòng Quản lý Giá – Công sản) trước ngày 02/11/2020 để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Tuy nhiên đến nay, Sở Tài chính chỉ nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, 

Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Hội nông dân, Hiệp hội nghề nuôi và Chế biến thủy 

sản An Giang, UBND huyện Phú Tân.  

Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị còn lại khẩn trương gửi 

báo cáo theo tinh thần Công văn số 2626/STC-GCS ngày 21/10/2020 nêu trên 

chậm nhất ngày 12/11/2020.  

Sau thời hạn nêu trên, Sở Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (kể 

cả các đơn vị chưa gửi báo cáo).  



 
 

  Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban 

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

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo) 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, Trung tâm  

  thuộc Sở phối hợp báo cáo; 

- Lưu: VT, P.GCS. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Đã ký 

 

Nguyễn Điền Tân 
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