
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  1359 /SCT-VP 

V/v đăng tải và góp ý dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trên lĩnh 

vực công thương trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận, ngày 10 tháng 6 năm 2022 

 

                                   Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

 

 Thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 

25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương và chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3374/UBND-TH ngày 10 tháng 9 năm 

2021 về việc rà soát và tiếp tục thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước; Sở Công Thương đã tiến hành rà soát, xây dựng Danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công thương trên 

địa bàn tỉnh gồm: 

- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết 

quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công 

Thương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

(Có các dự thảo kèm theo) 

 Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý 

các dự thảo nêu trên và gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/7/2022 (Trường 
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hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất với các dự thảo, đề nghị có văn 

bảo nêu rõ thống nhất để Sở Công Thương có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh). 

 Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải các dự thảo trên Cổng thông 

tin điện tử tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo 

quy định.  

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Hoài 
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