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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:            /STC-QLNS 

V/v: Đăng cổng thông tin điện 

tử về lấy ý kiến dự thảo Báo cáo 

đánh giá tác động, Tờ trình, 

Nghị quyết HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết về chính sách 

hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng 

điện phục vụ sinh hoạt, các khu 

sản xuất tập trung, tiểu thủ công 

nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2022-2025. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Đồng Nai, Ngày         tháng        năm 2022 

 

 

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

Sở Tài chính nhận được văn bản số 4464/UBND-KTNS ngày 09/5/2022 của 

UBND tỉnh về việc triển khai ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại công văn số 

218/HĐND-VP ngày 29/4/2022. Trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp 

cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ nội dung tại công văn nêu trên của 

Thường trực HĐND tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định, 

trong đó lưu ý khả năng cân đối ngân sách của địa phương. 

Căn cứ văn bản số 218/HĐND-VP ngày 29/4/2022  của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng 

điện phục vụ sinh hoạt, các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về 

chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng điện phục vụ sinh hoạt, các khu sản 

xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2022-2025.  

Sở Tài chính đề nghị Văn phòng BND tỉnh đăng tải lấy ý kiến về dự thảo 

Báo cáo đánh giá tác động, Tờ trình, Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng điện phục vụ sinh hoạt, các khu sản 

xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2022-2025 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (Thời gian đăng tải văn 

bản dự thảo 30 ngày). 

 (Đính kèm dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Tờ trình, Nghị quyết). 
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Sở Tài chính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thực hiện./. 

            

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, QLNS. 
   42- T5 2022 NQĐNT (19/5/22) 

                        

                        GIÁM ĐỐC 

               

          

              

                            

                                                                                       Đỗ Khôi Nguyên 
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