
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC-QLG&CS 
V/v triển khai Quyết định 43/2022/QĐ-

UBND ngày 23/11/2022 và thực hiện rà soát 

theo ý kiến của Thường trực HĐND tại Công 

văn số 410/HĐND-CTHĐND ngày 

15/11/20222. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

         Hòa Bình, ngày       tháng  11 năm 2022 

 

                              Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

Căn cứ Quyết định 43/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 về việc Sửa đổi, bổ 

sung Điều 4 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh  Hoà Bình ban hành kèm theo 

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10078/VPUBND-

TKTH ngày 23/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, về việc thực hiện Ý kiến của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu tổ chức triển khai Quyết định 

43/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 và thực hiện rà soát theo ý kiến của Thường 

trực HĐND tại Công văn số 410/HĐND-CTHĐND ngày 15/11/20222, đến các cơ 

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý biết để thực hiện. 

(Nội dung Quyết định 43/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 và thực hiện rà 

soát theo ý kiến của Thường trực HĐND tại Công văn số 410/HĐND-CTHĐND 

ngày 15/11/20222 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông 

tin điệu tử của Sở Tài chính). 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị phản ánh kịp thời Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét 

giải quyết theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Phòng THTK (Đăng tải); 

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu VT. (Đ.Minh) 

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

      

                             Hoàng Văn Lộc 
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