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Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ
Về việc chuẩn bị các nội dung tại buổi làm việc giữa Bộ Tài chính với tỉnh
Thực hiện Văn bản số 8144/BTC-VP ngày 16/7/2019 của Bộ Tài chính về
việc làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN
năm 2019 và xây dựng dự toán NSNN năm 2020; công tác quản lý tài sản công,
công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; Trên
cơ sở nhiệm vụ UBND tỉnh giao, để có cơ sở tổng hợp, kịp thời tham mưu
UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung cụ thể tại buổi làm việc theo yêu cầu của Bộ
Tài chính; Ban Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng thực hiện tốt các nội
dung sau:
1. Phòng Giá CS: Chủ trì, phối hợp với các phòng và đơn vị liên quan tổng
hợp, báo cáo công tác quản lý tài sản công, công tác chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; gửi phòng Ngân sách trước ngày
19/7/2019 để tổng hợp chung.
2. Phòng Ngân sách: Chủ trì, phối hợp với phòng Giá CS và các phòng
liên quan chuẩn bị các nội dung sau:
- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm
2019 và xây dựng dự toán NSNN năm 2020.
- Tổng hợp chung các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính và UBND
tỉnh, tham mưu Ban Giám đốc báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/7/2019.
3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện
các nội dung trên.
Đề nghị các Trưởng phòng triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng: VP, Giá CS, NS;
- Lưu: VT.
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