UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 96 /STC-QLG.CS
V/v bàn giao tài sản công theo
Quyết định số 643/QĐ-BTC ngày
17/4/2020 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, ngày 28 tháng 8 năm
2020 về việc điều chuyển tài sản. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các ngành
liên quan và Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện nội dung
tại Điều 2 Quyết định số 643/QĐ-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính. Báo
cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 30/9/2020.
Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ
Tài chính về việc điều chuyển tài sản công.
Để có cơ sở bàn giao tài sản công và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở
Tài chính kính mời đại diện đơn vị đến dự bàn giao tài sản công (nhà, đất, xe, tài
sản cố định và tài sản khác), với thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian 02 ngày: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 9 năm 2020.
- Địa điểm tập trung: Lúc 06 giờ 30 phút, tại Văn phòng Sở Công
Thương, số 21 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh. Sau đó
đi thực tế (kèm theo lịch bàn giao tài sản công).
* Ghi chú: Sở Công Thương chuẩn bị hồ sơ liên quan về tài sản, để lập
hồ sơ bàn giao kịp thời gian, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Rất mong Quý cơ quan cử đại điện đơn vị tham gia bàn giao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLG.CS.
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