UBND TỈNH KON TUM

SỞ TÀI CHÍNH
Số: 2930/STC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 09 tháng 10 năm2019

V/v thông báo chấm dứt nhận hồ
sơ các thủ tục hành chính tại Sở
Tài chính.

Kính gửi:
- Các sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Thực hiện Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính
thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thông báo:
Kể từ ngày 09/10/2019, Sở Tài chính chấm dứt việc tiếp nhận một số hồ sơ,
các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của Sở Tài chính gồm:
STT
Lĩnh vực/ Tên thủ tục hành chính
I
Lĩnh vực quản lý Ngân sách (03 thủ tục)
01
02
03

Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách
Cấp lại mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách
Hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

II
01

Lĩnh vực Giá- Công sản-Giá (07 thủ tục)

02
03
04
05
06
07

-Thẩm định phương án xác định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
-Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử
dụng ngân sách nhà nước
-Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc
UBND tỉnh
Trình tự, thủ tục bán tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND
tỉnh
-Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc
UBND tỉnh.
Trình tự, thủ tục phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập
vào mục đích kinh doanh, cho thuê.
Trình tự, thủ tục phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập
vào mục đích liên doanh, liên kết.

III

Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp ( 04 Thủ tục)

01

Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản của các công ty TNHH Một thành viên do
UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.
Thẩm định và trình phê duyệt việc sử dụng Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp,

02

03
04

Kiểm soát viên của Công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở
hữu
Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của các Công ty TNHH
một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.
Thẩm định giao chỉ tiêu đánh giá để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp
hằng năm cho các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

IV
01
02
V

Lĩnh vực Tài chính đầu tư ( 02 Thủ tục)
Cấp mã số dự án
Cấp lại mã số dự án
Lĩnh vực Thanh tra Tài chính ( 04 Thủ tục)

01

Tiếp công dân trong lĩnh vực tài chính

02

Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải
quyết

03

Giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

04

Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)
Tổng cộng 20 TTHC

Các đơn vị, cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nói
trên đề nghị liên hệ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: 70
Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum) để nộp hồ sơ giải quyết
thủ tục hành chính.
Vậy, Sở Tài chính thông báo cho Quý cơ quan, đơn vị, địa phương biết để
thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
-VP UBND tỉnh (biết)
- Lãnh đạo Sở TC+ Các phòng NV;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT; VP,
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