
UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

     Số:    2807 /SYT-KHTC 

V/v cung cấp số liệu phục 

vụ thanh tra việc thực hiện 

nhiệm vụ quản lý, sử dụng 

tài sản công là nhà, đất. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày    14  tháng 10     năm 2019 

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

 

Căn cứ Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài 

chính về việc cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản 

lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất; 

Theo nội dung Công văn 2473/STC-GCS ngày 10 tháng 10 năm 2019 của 

Sở Tài chính về việc cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ 

quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất. 

Để có cơ sở  tổng hợp, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị  thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Thực hiện rà soát, tổng hợp số liệu về tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công là nhà, đất; tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo 

quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 

140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 13/12/2017 của Chính phủ theo các Biểu mẫu đính kèm 

Công văn số 11934/BTC-QLCS (bao gồm các thông tin: tổng số cơ sở nhà, đất 

đã được phê duyệt phương án; kết quả thực hiện phương án sắp xếp đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt . . .) và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo. 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo số liệu  gửi về Sở Y tế (phòng Kế 

hoạch Tài chính) trước ngày 18/10/2019, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ 

mail: phamchuongbinh@gmail.com để tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND 

tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, các 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.   

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, P.KHTC. 

(Đính kèm Công văn 11934/BTC-QLCS) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 

    Khẩn 
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