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ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 

Số:    4687   /UBND-TH                   Bình Thuận, ngày 02  tháng 11 năm 2018 

V/v triển khai việc đăng tải 

thông tin trên Trang thông 

tin điện tử về tài sản công 

Kính gửi: 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

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

Thực hiện Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02 tháng 10 năm 2018 

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

tin điện tử về tài sản công; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh, đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Ban 

quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (gọi tắt là các cơ quan, tổ chức, đơn vị) 

triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến việc đăng tải thông tin trên 

Trang thông tin điện tử về tài sản công như sau: 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị 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 theo 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 về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện 

tử về tài sản công; nội dung Công văn số 12006/BTC-QLCS của Bộ Tài chính 

hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công tại địa chỉ: 

http://taisancong.vn và trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa 

chỉ: http://stc.binhthuan.gov.vn (mục “Văn bản QLNN, điều hành”). 

2. Trường hợp có phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, yêu 

cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để 

hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền Sở Tài chính tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hải); 

- Lưu: VT, QTTV, TH. Phú. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Lương Văn Hải 
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