
UBND TỈNH HÀ TĨNH  

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1601/STC-NS 
V/v lấy ý kiến liên quan đến nội dung 

sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ 

nhiệm kỳ 2020-2025 

         Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2022 

  

 

      Kính gửi: Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; Giám đốc     

                       Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 2190/UBND-TH3 ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc tham mưu nội dung sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-

2025 (gửi kèm qua hệ thống gửi nhận điện tử); theo đó, Ban Giám đốc Sở yêu 

cầu:  

1. Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ rà soát cụ thể, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền, định 

mức cho chủ trương đầu tư những dự án lớn, có tính chất quan trọng trên địa bàn 

tỉnh của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực 

Tỉnh uỷ (quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ ban 

hành kèm theo Quyết định số 60-QĐ/TU ngày 22/12/2020 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh) gửi về phòng Ngân sách trước 14h ngày 06/5/2022. 

2. Phòng Ngân sách đôn đốc tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc, gửi UBND 

tỉnh trước ngày 07/5/2022.  

Đề nghị Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm quan tâm triển khai thực hiện 

kịp thời, đảm bảo thời gian quy định./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- BGĐ Sở; (b/c) 

- Lưu: VT, NS.                              

   

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Chí Hiếu 

 

 


		thanhstchti@gmail.com
	2022-05-05T16:50:52+0700


		sotaichinh@hatinh.gov.vn
	2022-05-05T16:52:07+0700


		sotaichinh@hatinh.gov.vn
	2022-05-05T16:52:23+0700




