
 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         

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

V/v đóng góp ý kiến đối với 

dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh  

 

                           

                           

Kính gửi:  
 

 

 

 

- Ban Kinh tế Ngân sách -  Hội đồng nhân dân; 

- Cục Thuế; 

- Sở Tư pháp; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- Các sở, ngành; 

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

tỉnh Sóc Trăng. 
 

Thực hiện Công văn số 2646/UBND-TH  ngày 20/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 2656/UBND-TH  ngày 20/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đông nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) 

phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 

nước; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy định pháp luật ngày 

18 tháng 6 năm 2020. 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương xem xét góp ý dự thảo Tờ 

trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia giữa các 

cấp chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2022-2026 thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, dự thảo được 

đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ: 

http://sotaichinh.soctrang.gov.vn, (Mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật). 

Ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Sở Tài chính 

chậm nhất ngày 07/11/2021 để tổng hợp thông qua Sở Tư pháp thẩm định báo 

http://sotaichinh.soctrang.gov.vn/
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cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính không nhận được văn bản góp ý thì xem 

như các đơn vị, địa phương thống nhất với dự thảo.  

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng lên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm góp ý, giúp Sở Tài chính hoàn 

thành nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT tỉnh 

- GĐ, PGĐ. PVT; 

- Lưu: VP, NS. 
 

GIÁM ĐỐC 
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