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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 2773 /STC-NS 
V/v đóng góp ý kiến đối với dự 

thảo Tờ trình, Nghị quyết ban 

hành Quy định định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách tỉnh năm 2022 

An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

  

Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021;  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1038/UBND-TH ngày 21/9/2021 về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp 

cuối năm 2021 HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó phân công Sở Tài 

chính chuẩn bị Tờ trình ban hành Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022, 

Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính được UBND tỉnh phân công như 

trên, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, theo tình hình thực tế của địa 

phương, Sở Tài chính dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của  

HĐND tỉnh về ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách tỉnh An Giang năm 2022. 

Để có đủ cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị 

quyết ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

tỉnh An Giang năm 2022, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến đóng góp đối với nội dung của các 

dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của  HĐND tỉnh đính kèm Công 

văn này. 

Đề nghị có văn bản phản hồi ý kiến về Sở Tài chính chậm nhất hết ngày     

10/10/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh (kể cả trường 

hợp thống nhất ý kiến). 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương vui lòng gửi kèm file văn bản đóng ý 

kiến vào địa chỉ Email: mtsu@angiang.gov.vn, chi tiết liên hệ đồng chí Mai 

mailto:mtsu@angiang.gov.vn


Thanh Sự - Phòng Quản lý Ngân sách, số điện thoại: 02963.852.532; di động: 

0949.626.120. 

Rất mong các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

-  Ban Giám đốc; 

-  Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT, PNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đã ký 

 

 

Trần Minh Nhựt 
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