
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KTTH Kon Tum, ngày     tháng     năm 

Về việc triển khai thực hiện 

Văn bản số 12739/BTC-

HCSN ngày 08/11/2021 của 

Bộ Tài chính 

 

 

   

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

   

Thực hiện Văn bản số 12739/BTC-HCSN ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, 

thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành 

(có Văn bản kèm theo), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao chủ động nghiên cứu, rà soát, cập nhật các quy định, hướng dẫn của 

Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên và triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét, xử lý. 

2. Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa 

phương trong quá trình thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản nêu trên 

theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo các đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP  UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, KTTH. PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Nguyễn Ngọc Sâm 
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