
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:          /STC-HCSN 
Về việc báo cáo giá trị tài sản và chi ngân sách  

nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015, 

2017, 2021 phục vụ xây dựng Dự thảo Báo sơ kết  

5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban, ngành khối tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 414/UBND-VP8 ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam 

Định về việc tham mưu dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/7/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; 

Căn cứ Văn bản số 1177/SNV-TCBM ngày 24/6/2022 của Sở Nội vụ về việc báo cáo 

sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng. 

Sở Tài chính đề nghị các các Sở, ban, ngành khối tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố (cơ quan quản lý cấp trên của các đơn vị sự nghiệp công lập) báo cáo số liệu về 

giá trị tài sản và chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 

quản lý các năm 2015, 2017 và năm 2021 (Có file excel gửi kèm). 

Thời hạn gửi báo cáo về Sở Tài chính trước 9 giờ 00 phút ngày 30/6/2022; trong đó: 

các Sở, ban, ngành khối tỉnh gửi báo cáo về phòng Tài chính hành chính sự nghiệp; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo về phòng Quản lý Ngân sách. 

Sở Tài chính trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành khối tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố nghiêm túc chỉ đạo triển khai các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

-  Như trên; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, TC-HCSN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Thanh Bình 
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