
UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:        /STNMT-VP 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội 

dung về xử lý tài chính, xác định giá trị 
đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần 

lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ 

chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần. 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Phú Yên, ngày      tháng  01  năm 2023 

 

             Kính gửi:  Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

          
 

Căn cứ Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp 
công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị 

sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; 

Tiếp nhận Công văn số 394/STC-TCDN ngày 30/12/2022 của Sở Tài 

chính v/v triển khai thực hiện Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 
của Bộ Tài chính. 

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Thông tư số 76/2022/TT-
BTNMT ngày 22/12/2022 nêu trên để các phòng, đơn vị biết triển khai thực 

hiện./. 

(Đính kèm Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài 

chính và Công văn số 394/STC-TCDN ngày 30/12/2022 của Sở Tài chính). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  
- GĐ, PGĐ Sở;   
- CVP Sở;                                                   (BĐT) 
- VPĐK (đăng tải trên TTĐT của Sở); 
- Lưu: VT, PCVPL.                                                                                                

 

                    GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
                 Đặng Ngọc Anh 
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