
             UBND TỈNH HÀ TĨNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số: 2442/STC-VP Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 6 năm 2022 

 
 

                          Kính gửi:   

 - Ban Giám đốc Sở; 

                                            - Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

                                            - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính. 

 
       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở tại Thông báo số 1145/TB-

BGĐ ngày 05/4/2022 về việc triển khai nhiệm vụ tháng 4 trong đó, giao Văn 

phòng sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế nâng lương trước hạn; 

Theo đó, Văn phòng Sở đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung và thay thế đối 

với 02 Quy chế nêu trên; Ngày 25/4/2022, trên cơ sở ý kiến góp ý bằng văn bản 

của các phòng, Văn phòng Sở đã tổng hợp, tiếp thu giải trình đối với 02 dự thảo 

Quy chế. Ngày 18/6/2022, Văn phòng tham mưu tổ chức cuộc họp giữa BCH 

Công đoàn, Trưởng các phòng để góp ý quy chế do đồng chí Phạm Chí Hiếu, Phó 

Giám đốc Sở kiêm Chủ tịch Công đoàn chủ trì; trên cơ sở kết quả cuộc họp, Văn 

phòng đã hoàn thiện dự thảo Quy chế lần 02. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các 

quy chế, Giám đốc Sở yêu cầu: 

       Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng chuyên môn và 

Giám đốc Trung tâm tổ chức lấy ý kiến công chức, viên chức phòng mình đối với 

các Quy chế nêu trên (có dự thảo kèm theo). Ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về 

Văn phòng Sở trước ngày 27/6/2022 để tổng hợp (Quá thời hạn trên nếu không 

có ý kiến thì xem như đồng ý với dự thảo). 
 

        Đề nghị các đ/c trong Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng và Giám đốc 

Trung tâm nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung và thời gian quy định./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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