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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 
 

 

Căn cứ Công văn số 9449/BTC-QLCS ngày 19/8/2021 của Bộ Tài chính 

về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh 

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 

Công văn số 4458/VPUBND-KTTH ngày 23/8/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 

Căn cứ Công văn số 2332/STC-GCS ngày 24/8/2021 của Sở Tài chính về 

việc báo cáo tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

trực thuộc báo cáo những nội dung sau: 

1. Nội dung báo cáo 

Chi tiết theo Đề cương báo cáo tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị 

sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết kèm 

theo Công văn số 9449/BTC-QLCS ngày 19/8/2021 của Bộ Tài chính.  

2. Thời gian gửi báo cáo:  

Báo cáo bằng văn bản gửi về phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Y tế trước 

ngày 07/9/2021, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: 

maitienkhtc@yahoo.com. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 
(Đính kèm CV số 9449/BTC-QLCS  

ngày 19/8/2021 của Bộ Tài chính) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                       Trần Quang Hiền   

 

V/v báo cáo tình hình sử dụng tài 

sản công tại đơn vị sự nghiệp công 

lập vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết 
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