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

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-KT Hà Nam, ngày         tháng        năm 2022 
V/v đăng tải thông tin trên trang 

thông tin điện tử về tài sản công 
 

  

Kính gửi:   

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý. 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính ngày 07/11/2022 về việc “đăng 

tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công”, Ủy ban nhân dân tỉnh 

có ý kiến như sau: 

 1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án 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 Thời báo tài chính Việt Nam (Bộ 

Tài chính) để đăng tải trên trang thôn tin điện tử về tài sản công theo quy định 

của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết (văn bản 

của Bộ Tài chính: số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018, số 7577/BTC-QLCS 

ngày 12/7/2021). 

2. Giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan: có trách nhiệm thực hiện việc 

đăng tải thông tin, thường xuyên theo dõi (sau khi gửi văn bản đề nghị đăng tải); 

thông báo công khai về việc đấu giá bán, chuyển nhượng tài sản công, đấu giá 

cho thuê tài sản công trên Trang thông tin điện tử về tài sản công không thay thế 

cho việc niêm yết và thông báo đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. 

Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về việc 

đăng tải thông tin của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án, phát hiện 

kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong đăng tải thông tin và phối 

hợp chặt chẽ với Thời báo Tài chính Việt Nam trong quá trình thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 

 

KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/cáo)                                                       
PHÓ CHỦ TỊCH 

- Các PCT UBND tỉnh;  
- VPUB: LĐVP, KT(V), GTXD(TA);  
- Lưu VT, KT (G).  
  
 Nguyễn Anh Chức 
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