
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /STC-TCĐT     Bình Định, ngày      tháng 11 năm 2022 

V/v tham gia ý kiến dự thảo 

Quyết định quy định việc quản 

lý, thanh toán, quyết toán vốn 

đầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước giao cho cộng đồng tự thực 

hiện xây dựng công trình theo 

định mức hỗ trợ (bằng hiện vật 

hoặc bằng tiền) thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

      

 

 Kính gửi:  

     - Các Sở, ban, đơn vị thuộc tỉnh; 

     - Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   
    

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 

và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5555/UBND-TH 

ngày 23/9/2022, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan căn cứ điểm c, khoản 4 Điều 40 của Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP xây dựng quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình 

theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền). Theo đó, Sở Tài chính đã 

xây dựng dự thảo Quyết định Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn 

đầu tư nguồn NSNN giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo 

định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Để có cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định việc 

quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN giao cho cộng đồng tự 

thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng 

tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định theo 

đúng quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022. Sở Tài chính 

kính đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến dự thảo Quyết định nêu trên và gửi 

về Sở Tài chính trước ngày 02/12/2022 để tổng hợp. 

Quá thời hạn nêu trên, nếu các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa gửi ý kiến tham 

gia về Sở Tài chính thì xem như thống nhất với các nội dung của dự thảo. 
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Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                              PHÓ GIÁM ĐỐC   
- Phòng TCDN-TH (đăng lên Website Sở); 

- Lưu: VT, VPS, QLNS,  

       TCHCSN, TCĐT. 

 

  

         Nguyễn Thị Tuyết Mai 
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