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                      Kính gửi:  

               - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

 - Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh; 

 - Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; 

 - Trung tâm Thông tin trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 
                

 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 7577/BTC-QLCS ngày 12/7/2021 của 

Bộ Tài chính về việc thông báo chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang 

Thông tin điện tử về tài sản công, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

1. Trước đây, thực hiện Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 

của Bộ Tài chính về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin 

điện tử về tài sản công; UBND tỉnh đã có Công văn số 4687/UBND-TH ngày 

02/11/2018 yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi thực hiện bán 

tài sản công theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công vào mục 

đích cho thuê, liên doanh, liên kết, mua sắm tài sản công theo phương thức tập 

trung phải gửi các thông tin quy định đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công tại địa chỉ http://taisancong.vn 

theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 

02/10/2018. 

Nay tại Công văn số 7577/BTC-QLCS ngày 12/7/2021, Bộ Tài chính thông 

báo chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử về tài sản 

công từ Cục Quản lý công sản sang Thời báo Tài chính Việt Nam, đồng thời điều 

chỉnh một số nội dung của Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của 

Bộ Tài chính.  

Công văn số 7577/BTC-QLCS ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính được đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ: 

http://stc.binhthuan.gov.vn (mục “Tuyên truyền – Phổ biến – Hướng dẫn chính 

sách pháp luật”). Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tiếp 

tục thực hiện việc đăng tải thông tin theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

4687/UBND-TH ngày 02/11/2018. 

2. Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải nội dung Công văn số 

7577/BTC-QLCS ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan 

(Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính và Công văn 

http://taisancong.vn/
http://stc.binhthuan.gov.vn/


số 4687/UBND-TH ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh) trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh để cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan biết, cập nhật, sử dụng 

thông tin để phục vụ yêu cầu công tác hoặc nhu cầu khác (nếu có) theo quy định. 

Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết và triển khai 

thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, QLG&CS(Nguyên, 2b) 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Ngô Hiếu Toàn 
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