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Bình Định, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

 

 
 
 

            Kính gửi:  

 - Văn phòng Tỉnh ủy; 

 - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

 - Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Các Sở, ban, đơn vị thuộc tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

            

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6776/UBND-

TH ngày 14/11/2022 về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính Phủ 

quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối 

với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; trong đó giao Sở Tài chính chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia góp ý dự thảo Nghị 

định thay thế Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính Phủ quy 

định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo yêu cầu tại Công văn số 

11720/BTC-QLCS ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo Nghị định 

thay thế Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính Phủ (có dự 

thảo Nghị định kèm theo Công văn này và được đăng tải trên website của Sở Tài 

chính https://stc.binhdinh.gov.vn/portal/Page/Gop-y-du-thao-van-ban). 

Thời gian gửi văn bản tham gia về Sở Tài chính trước ngày 23/11/2022 để 

kịp tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;      

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Website Sở TC; 

- Lưu: VT, DNTH, QLGCS.  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 
 

V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị 

định của Chính phủ quy định trình 

tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản và xử lý đối 

với tài sản được xác lập sở hữu 

toàn dân (Nghị định thay thế Nghị 

định số 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chính Phủ) 
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