
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /STC-QLGCS&DN 
V/v báo cáo tình hình quản lý, 

sử dụng tài sản công năm 2021. 

        Lạng Sơn, ngày         tháng       năm 2022 

 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Thực hiện Công văn số 480/BTC-QLCS ngày 13/01/2022 của Bộ Tài 

chính về việc triền khai hệ thống Phần mềm thuộc Dự án "Nâng cấp cơ sở dữ 

hiệu quốc gia về tài sản công" và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2021. Để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định, Sở Tài 

chính đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện các 

nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn trên và gửi báo cáo tình 

hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 về Sở Tài chính đúng thời hạn theo 

quy định tại Điều 131 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ. 

(Công văn số 480/BTC-QLCS ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính được 

gửi kèm trên iOffice)  

Các cơ quan, đơn vị không gửi báo cáo đề nghị chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh về việc không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định./. 
 

                     

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Văn phòng Sở TC; 

- Cổng thông tin điện tử STC; 

  - Lưu: VT, QLGCS&DN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

 

Nguyễn Anh Yến 
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