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          Số: 2482 /STC-VP 

  V/v đề nghị tổ chức triển khai 

thực hiện quy trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực Quản lý công sản thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND các 

huyện, thành phố 

 
 

Cao Bằng, ngày 27 tháng 10 năm 2022 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công 

bố mới và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng đề nghị UBND các huyện, thành phố thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định số 1463/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Cao Bằng; giao nhiệm vụ cụ thể 

cho 01 đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung sau:  

- Tuyên truyền về Kế hoạch số 1929/KH-UBND ngày 27/7/2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong 

công tác cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2022; Quyết định số 1463/QĐ-

UBND ngày 11/10/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Cao Bằng về việc công 

bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và Phê duyệt quy trình nội bộ 

trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 - Thực hiện công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố; đồng thời tiếp nhận ý 

kiến đóng góp của tổ chức, công dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết. 

 - Tổ chức thực hiện đúng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện. 



 - Thông tin kịp thời đến Sở Tài chính về tình hình thực hiện, ý kiến đóng 

góp,vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Thị Tú Hằng 
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