
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

            

Số:          / UBND - TCKH 
 V/v cung cấp thông tin về tài sản kết cấu 

 hạ tầng và tài sản cố định đặc thù được 

 giao quản lý, sử dụng tại địa phương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày          tháng   5   năm 2022 

 

 

  

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn Mỹ Lộc. 

UBND huyện nhận được Văn bản số 420/KBNĐ-KTNN ngày 21/4/2022 

của Kho bạc Nhà nước Nam Định về việc báo cáo thông tin về tài sản kết cấu hạ 

tầng và tài sản cố định đặc thù được giao quản lý, sử dụng;       

Sau khi xem xét, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: 

- Báo cáo thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng được giao quản lý theo mẫu số 

C02/CCTT ban hành kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của 

Bộ Tài chính (có mẫu kèm theo). 

- Báo cáo thông tin về tài sản cố định đặc thù được giao quản lý theo mẫu số 

C04/CCTT ban hành kèm theo Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của 

Bộ Tài chính (có mẫu kèm theo). 

- Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện (qua phòng Tài chính - 

Kế hoạch) trước ngày 12/5/2022. 

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND huyện xong trước ngày 15/5/2022./. 

 

Nơi nhận:             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như trên;                CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo UBND huyện (để báo cáo);              

- Lưu VT.      

 

 

 

              Phạm Văn Long 
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