UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3273

/STC-QLNS

Kon Tum, ngày 05 tháng 11 năm 2019

V/v dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh;
Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ
họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2595/UBND-KTTH ngày
7/10/2019 về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI, trong
đó đề nghị các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ
của đơn vị mình chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình kỳ
họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa
bàn tỉnh Kon Tum, dự thảo đã được Sở Tài chính gửi lấy ý kiến các đồng chí Ủy
viên UBND tỉnh, các Sở ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và gửi Sở Tư
pháp thẩm định theo quy định.
Nội dung tham gia ý kiến của các đồng chí ủy viên UBND tỉnh, đơn vị, địa
phương và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã tiếp thu, giải trình,
hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, chi tiết tại Phụ lục 01, 02 kèm theo.
Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội
đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLNS.
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