
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

               

Số: 2401/SYT-KHTC 
 

V/v báo cáo hiện trạng nhà, đất. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 06 tháng 9 năm 2019 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Theo Thư mời 141/TM-STC ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Sở Tài chính về 

việc kiểm tra hiện trạng 28 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Sở Y tế, 

Sau khi đoàn kiểm tra hiện trạng nhà, đất một số đơn vị thì phát hiện các 

đơn vị báo cáo chưa đầy đủ số liệu. Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc rà soát, tổng hợp báo cáo 

số liệu trụ sở làm việc (theo phụ lục đính kèm) về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch Tài 

chính)  trước ngày 13/9/2019,   

Trường hợp có thay đổi, biến động mà cấp thẩm quyền chưa cho phép thì 

phải giải trình, chỉ được xử lý khi cấp thẩm quyền cho phép, 

Nhận được công văn này, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn 

trương thực hiện. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
  Như trên; 

  Lưu VT, KHTC. 
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