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THÔNG BÁO 

Công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 

lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 

lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài chính thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung (02 TTHC) 

- Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông 

nghiệp, thủy sản (Mã TTHC: 1.007616) 

- Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy 

sản (Mã TTHC: 1.007621) 

2. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ (03 TTHC) 

- Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

- Thủ tục Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

-  Thủ tục Phê duyệt phương án cổ phần hoá thuộc thẩm quyền quyết định 

của UBND cấp tỉnh. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết./. 

 

Nơi nhận:                                                              KT.GIÁM ĐỐC  

- Các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Trung tâm Hành chính công; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, Trung tâm MTSC; 

- Đăng Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, VP  Bùi Thị Hồng Thuỷ 
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