
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         

Số:             /STC-GCSDN   Sóc Trăng, ngày          tháng 9 năm 2021 

V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình 

và dự thảo Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

 

    Kính gửi:  

        - Các sở, ban, ngành; 

        - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

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

tỉnh Sóc Trăng. 
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

tại Công văn số 1448/UBND-TH ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực tài chính phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân 

dân cuối năm 2021; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

 Sở Tài chính dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 

khoản 3 Điều 2 của Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để 

tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê 

đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Nội 

dung dự thảo được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa 

chỉ http://www.sotaichinh.soctrang.gov.vn, mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản. 

 Đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp có ý kiến đóng góp dự thảo Tờ 

trình và dự thảo Quyết định gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/10/2021 để 

tổng hợp; sau thời gian này, chưa nhận được ý kiến đóng góp, xem như các cơ 

quan, đơn vị thống nhất với dự thảo. 

 Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng dự thảo Tờ trình và dự 

thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. 

(Đính kèm dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định) 

 Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, giúp Sở 

Tài chính hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT Sở Tài chính; 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 

- Lưu: VP, GCSDN. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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