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

         SỞ TÀI CHÍNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        
     Số: 2726  /STC-TCĐT              An Giang, ngày  28  tháng 9 năm 2021 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị 

quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân 

sách 2017 – 2020 của ngân sách các 

cấp thuộc tỉnh An Giang 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và truyền thông 

 

Căn cứ Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại phiên họp 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2021. Theo đó, Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: “Đề nghị Sở Tài chính phối hợp với 

Sở Tư pháp rà soát, chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo trình tự thủ tục, điều kiện, 

cơ sở pháp lý để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành nghị quyết mới thay thế hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung này trong 

Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 ...”. 

Căn cứ Công văn số 1038/UBND-TH ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hiện nay, Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân 

sách 2017 – 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. 

 Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại 

Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

An Giang. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên 

quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự 

thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải toàn văn dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang trong thời gian ít nhất 

30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Thời gian lấy ý kiến 

đến hết ngày 29/10/2021. 

2. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:  



2 

 

 

 

- Sở Tài chính tỉnh An Giang (Phòng Tài chính Đầu tư), số 5/10, đường Lê 

Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Số điện thoại: 02963.954634. 

- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: sotaichinh@angiang.gov.vn 

Toàn bộ nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự 

thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh An Giang (www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính An Giang 

(http://sotaichinh.angiang.gov.vn). 

Sở Tài chính có ý kiến như trên gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông và 

các đơn vị có liên quan quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Các Phòng: QLNS; QLG-CS (tham gia góp ý); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, P.TCĐT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Điền Tân 
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