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

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1225/TB-STC 

  

An Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2020 

    

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang 

 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc công bố Danh mục thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh An Giang về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang; 

1. Sở Tài chính thông báo việc không thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công tỉnh An Giang đối với các thủ tục sau: 
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Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

I Lĩnh vực quản lý công sản 

1 
Thủ tục xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của người sử dụng đất. 

 

2 
Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước 

sạch nông thôn tập trung 

 

3 

Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài 

sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử 

dụng đất 

 

4 

Thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao, quản lý 

sử dụng TSNN 

 

II Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp 

2 
Thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty 

cổ phần 

 

3 
Thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

 

4 
Thủ tục thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của 

doanh nghiệp. 

 

5 Thủ tục thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích.  

6 Thủ tục thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích.  

7 Thủ tục đánh giá, xếp loại công ty nhà nước.  

8 
Thủ tục cấp phát kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc nguồn 

vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm. 

 

9 
Thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí 

thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm. 
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III 
Lĩnh vực Thanh toán hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn 
 

10 
Thủ tục thanh toán hỗ trợ ngân sách nhà nước về tiền thuê đất, 

thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân 
 

11 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực  

12 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường  

13 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ  

14 Thủ tục thanh toán hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản  

15 Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển  

IV 

Lĩnh vực hành chính về cơ chế tài chính phục vụ di dời các 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo 

quy hoạch xây dựng đô thị 

 

16 

Thủ tục xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực 

hiện di dời 

 

17 

Thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu 

tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh 

nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ 

 

V Lĩnh vực Đầu tư  

18 

Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng 

năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 

VI Lĩnh vực Quản lý Giá 

19 
Thủ tục hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm 

quyền của Sở Tài chính. 
 

VII Lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo 

20 
Thủ tục chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân 

không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 
 

21 
Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công 

dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính.  
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2. Đối với danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang vừa nêu trên, Sở Tài chính sẽ tiếp 

nhận xử lý đối với những văn bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 

qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice 4.0 (nếu trường hợp 

dung lượng quá lớn có thể gửi hồ sơ giấy kèm theo). 

3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá 

nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Sở Tài chính đã niêm yết công khai 

bộ thủ tục hành chính hiện hành (29 thủ tục hành chính) tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh An Giang và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ 

quan tại địa chỉ: https://sotaichinh.angiang.gov.vn.   

Sở Tài chính thông báo đến các Sở, ban ngành; các cơ quan Đoàn thể cấp 

tỉnh; UBND, Phòng TCKH các huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp trong 

tỉnh; các Phòng, Trung tâm thuộc Sở được biết để đến liên hệ và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND, P.TCKH các huyện, TX, TP 

trong tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trong tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Điền Tân 
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