UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 92 /STC-QLG.CS
Đồng Tháp, ngày 31
V/v kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất
huyện Hồng Ngự, thành phố Sa Đéc

tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Sa Đéc;
- UBND huyện Hồng Ngự.
Tiếp nhận Công văn số 2760/SYT - KHTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của
Sở Y tế Đồng Tháp về việc báo cáo trụ sở làm việc không có nhu cầu sử dụng
Để có cơ sở trình cấp thẩm quyết xem xét quyết định. Sở Tài chính mời
đại diện cơ quan chuyên môn liên quan cùng phối hợp với đơn vị kiểm tra thực
tế các cơ sở nhà, đất trên địa thành phố SaĐéc và huyện Hồng Ngự, với thời
gian, địa điểm sau:
- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2020
- Địa điểm: Tại Sở Tài chính. Sau đó đi kiểm tra thực tế các cơ sở nhà, đất
(Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các đơn vị Huyện, Thành phố có liên
quan cùng tham gia).
* Ghi chú: 08 giờ kiểm tra thực tế các cơ sở nhà đất huyện Hồng Ngự;
14giờ kiểm tra thực tế trạm y tế xã Tân Qui Tây cũ (nay là Phường An Hòa)
Rất mong đồng chí đại diện đơn vị sắp xếp công việc tham gia./ .
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLG.CS.
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