
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:              /STC-QLNS       Kon Tum, ngày          tháng        năm 
V/v dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh; Nghị quyết của 

HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 

10 HĐND tỉnh khóa XI 

 

  

 

                                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
 

Thực hiện Thông báo số 64/TB-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh thông 

báo kết quả phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2020; trong đó: Giao Sở 

Tài chính tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh nội dung dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức 

chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân 

sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh xem xét theo quy định. 

Sở Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực 

hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân sách nhà nước áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum.  

(Có kèm theo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, Phụ biểu giải trình, tiếp thu ý 

kiến các đơn vị, địa phương, báo cáo thẩm tra Sở Tư pháp, ý kiến tham gia của các 

đồng chí Ủy viên UBND tỉnh). 

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

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nêu trên để trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 10 theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, QLNS. 

               GIÁM ĐỐC 

 

 

       

          
                                    Đồng Thanh Xuân 

 

                               Đồng ThanhĐồng Than 

Xuân                   
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