
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT Bình Định, ngày        tháng       năm 2022 

V/v chủ trương sửa chữa nhà 

làm việc của Chi cục Bảo vệ môi 

trường và Quỹ Bảo vệ môi 

trường tại số 387 Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy Nhơn 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1263/STC-TCHCSN ngày 

10/5/2022 về đề xuất chủ trương sửa chữa nhà làm việc của Chi cục Bảo vệ môi 

trường và Quỹ Bảo vệ môi trường tại số 387 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho sửa chữa nhà làm việc của Chi cục Bảo vệ môi 

trường và Quỹ Bảo vệ môi trường tại số 387 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, với kinh phí không quá 1.300 triệu đồng theo như đề xuất của Sở Tài chính 

tại văn bản nêu trên. 

2. Về trình tự, thủ tục sửa chữa và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí: Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định hiện hành về 

trình tự sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, nhà làm việc và Thông tư số 65/2021/TT-

BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công để triển khai thực hiện và 

thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn vốn chi thường xuyên của ngân 

sách Nhà nước. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tham mưu đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCT N.T.C.Hoàng; 

- CVP, PVPKT; 

- Lưu: VT, K10, K17, K14. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 

 

     

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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