
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VŨ QUANG 
 

    Số:         /UBND-TCKH 
V/v báo cáo các vướng mắc, kiến nghị 

khi triển khai thực hiện Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vũ Quang, ngày 05 tháng 7 năm 2022 

 

         

      Kính gửi:  Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. 

       

 Thực hiện Văn bản số 2520/STC-GCS ngày 27/6/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo các vướng mắc, kiến nghị khi triển khai thực hiện 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Qua rà 

soát, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thực hiện tại địa 

phương, đơn vị, UBND huyện Vũ Quang có ý kiến như sau: 

 Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và 

các văn bản hướng dẫn thực hiện tại địa phương, đơn vị UBND huyện Vũ 

Quang không gặp khó khăn, vướng mắc gì, do đó UBND huyện Vũ Quang 

không có đề xuất, kiến nghị xử lý gì thêm trong quá trình triển khai thực hiện 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Với các nội dung trên, UBND huyện Vũ Quang báo cáo để Sở Tài chính 

được biết, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, tham mưu UBND tỉnh theo quy 

định./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KH-TC; 
- Lưu: VT, UBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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