
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TCKH 
V/v báo cáo tình hình quản lý, 

sử dụng tài sản công năm 2021 

Xuân Trường, ngày       tháng 01 năm 2022 

 
                         Kính gửi:      

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

                                        - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính về tình hình quản lý, sử dụng 

tài sản công trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn: 

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 (nội dung chi 

tiết theo Phụ lục I, II, III đính kèm Công văn này) về UBND huyện (qua Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện) trong ngày 21/01/2022, đồng thời gửi bản mềm vào thư 

điện tử mrngvuquy@gmail.com.  

- Ngoài các nội dung báo cáo theo Phụ lục I, II, III nêu trên, yêu cầu Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng huyện; UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình quản lý, sử dụng 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo các nội dung tại Phụ lục IV đính 

kèm Công văn này. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai và tổng hợp báo cáo của các 

trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc ngành quản lý theo các nội dung trên. 

3. Phòng TC-KH huyện hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện; tổng hợp báo cáo tỉnh đúng thời gian quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TCKH.          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.  CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

 

Vũ Tuấn Dương 
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