
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh
V/v góp ý Thông tư thay thế Thông
tư  liên  tịch  số  75/2012/TTLT-
BTC-BXD-BNNPTNT và báo cáo
tình hình sản xuất kinh doanh nước
sạch trên địa bàn.

Kính gửi:    

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam;
- Công ty cổ phần BOO nhà máy nước Phú Ninh;
- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và KCN Quảng Nam - 
Đà Nẵng. 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 5686/UBND-KTTH ngày 29/9/2020
của UBND tỉnh Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư
liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT. Sở Tài chính kính đề nghị
Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị
xã, thành phố, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, Công ty cổ phần
BOO nhà máy nước Phú Ninh và Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu
Công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư
liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT và Báo cáo tình hình sản xuất
kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Phụ lục (đính kèm).

(Phụ  lục  và  Dự  thảo  Thông  tư  thay  thế  Thông  tư  liên  tịch  số
75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT  được  đăng  tải  trên  trang  website:
http://stc.quangnam.gov.vn, Mục Văn bản hành chính)  

Văn bản báo cáo gốc gửi về Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, số 102 Trần
Quý  Cáp,  thành  phố  Tam  Kỳ,  đồng  thời  gửi  file  mềm  qua  địa  chỉ  mail:
gcsqna@gmail.com trước ngày 21/10/2020.

Thông tin liên hệ: 02353.8525.41 (gặp Hoàng Anh).

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện đúng thời hạn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, A.Sửu, VP, GCS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

             

                    #ChuKyLanhDao

Quảng Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2020Số: 2774/STC-GCS
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