
   UBND TỈNH BÌNH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:  3628   /STC-QLNS           Bình Thuận, ngày 29  tháng 11 năm 2022 
 

V/v đề nghị đăng tải dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Nghị quyết số 22/2017/NQ-

HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh 

  

 Kính gửi: Trung tâm Thông tin tỉnh 
 

 

Ngày 22/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BTC về 

Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, 

Tổng điều tra thống kê quốc gia. 

 Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1700/STP-NV1 ngày 

14/10/2022 về việc có ý kiến về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND tỉnh; 

Sở Tài chính dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính, dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 3 Điều 1 

và khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh. 

Để hoàn thiện các dự thảo trước khi trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND 

tỉnh theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2020, Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn 

văn các dự thảo văn bản lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các tổ chức, cá 

nhân tham gia ý kiến góp ý các dự thảo văn bản. 

 (Kèm theo dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính, dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh) 

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận                                                                    GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp;                 
- Lưu VT, QLNS-DN, Dung.                                                                            

 

 

 

 Nguyễn Hữu Ba 
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