
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 869 /UBND-KTTH 
V/v tham mưu, đề xuất ban hành 

các văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh 

An Giang, ngày  04  tháng 9   năm 2019 

 

 

 Kính gửi:  Các Sở, ban ngành cấp tỉnh 

 

Xét Tờ trình số 1133/TTr-STC ngày 16/8/2019 của Sở Tài chính về việc 

tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận nội dung Tờ trình số 1133/TTr-STC ngày 16/8/2019 của Sở 

Tài chính. 

2. Đối với các chế độ, định mức chi; Phí và lệ phí thuộc lĩnh vực quản lý 

chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị: Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan 

tham mưu, đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật để tổ chức thực hiện theo quy định. 

3. Đối với các chế độ, định mức chi hoặc các khoản phí và lệ phí không 

thuộc lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành mà áp dụng chung, 

thống nhất trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện theo quy định.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, TH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Nưng 
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