
UBND TỈNH GIA LAI  

SỞ TÀI CHÍNH  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2672/STC-QLGCS             Gia Lai, ngày  26   tháng 8 năm 2022 

V/v lấy ý kiến Dự thảo Nghị 

quyết quy định phân cấp quản 

lý, sử dụng tài sản công trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2) 

 

 

Kính gửi:  

      - Văn phòng Tỉnh ủy; 

     - Văn phòng UBND tỉnh; 

     - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam; các Đoàn thể tỉnh Gia Lai; 

     - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;   

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
      

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy 

định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam Công, 

Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

đã ban hành Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 Ban hành Quy 

định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công 

của tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 về 

việc sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, 

sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Nghị quyết số 

87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quyết 

định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản 

công.  

Ngày 05/7/2022, Sở Tài chính có Công văn số 1293/STC-QLGCS, gửi 

các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về góp ý Dự thảo nghị quyết thay thế 

Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 132/2020/NQ-HĐND. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia Sở Tài chính đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn 

chỉnh lại Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND và 

Nghị quyết số 132/2020/NQ-HĐND theo hướng phân cấp mạnh về thẩm quyền 

quyết định mua sắm tài sản công nhằm phù hợp với tình hình thực tế và giảm 

bớt quy trình về mua sắm tài sản công, đồng thời thực hiện theo đúng chỉ đạo 

của Chính phủ tại Nghị quyết số 04/NQ-NQ ngày 10/01/2022 về đẩy mạnh phân 

cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 

22/12/2021 của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong công 

tác quản lý tài sản công, trong đó có nội dung: “3. HĐND, UBND cấp tỉnh, Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy định về phân cấp 

quản lý tài sản công…; đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình 
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hình thực tế, phân cấp mạnh cho địa phương gắn với việc tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện”. 

Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, 

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thuộc 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

tham gia góp ý cho Dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh sửa, bổ sung (có đăng tải 

tại trang web: stc.gialai.gov.vn). 

Nội dung phối hợp tham gia góp ý kiến như sau: 

1. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn Nghị quyết của HĐND tỉnh trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến 

góp ý. Đồng thời, thông báo thời hạn góp ý, địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý (nếu 

có), cụ thể:  

- Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Sở Tài chính số 03 Trần Hưng Đạo, 

phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc qua thư điện tử tại địa chỉ: 

stc.gialai.gov.vn 

- Thời hạn góp ý: Trước ngày 10/9/2022. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và gửi 

văn bản góp ý về Sở Tài chính để hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định trước 

khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua. 

Sở Tài chính rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp 

và tham gia ý kiến./.  

 
 

Nơi nhận:                            GIÁM ĐỐC  
- Như trên;     

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- HĐND tỉnh (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh (đăng tải); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở TC (tham gia); 

- Lưu VT, QLGCS.                                       Nguyễn Anh Dũng 
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