
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  710 /UBND-KT&HT 
V/v góp ý vào Dự thảo Thông tư 

hướng sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 91/2012TT-BTC 

Kỳ Anh, ngày  06  tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi: Sở Tài Chính Hà Tĩnh. 

Thực hiện Công văn số 3730/UBND-KT ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc giao góp ý Dự thảo Dự thảo Thông tư hướng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 91/2012TT-BTC. Sau khi nghiên cứu và lấy ý kiến từ các phòng 

ban chuyên môn, UBND huyện tham gia ý kiến như sau: 

Dự thảo đã bổ sung thêm Ban Chỉ đạo cấp huyện, quận, thị xã (gọi chung là 

Ban Chỉ đạo cấp huyện) vào đối tượng áp dụng thuộc Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từ đó dẫn đến bổ sung nguồn kinh 

phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện được bố trí trong 

Dự toán Ngân sách hằng năm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; đồng thời bổ 

sung thêm các nội dung chi góp phần giúp Cuộc vận động được thực hiện sâu rộng 

và hiệu quả hơn . Do vậy, UBND huyện Kỳ Anh nhất trí nội dung Dự thảo, không 

có ý kiến gì thêm. 

Vậy, UBND huyện Kỳ Anh báo cáo để quý Sở biết và tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

Gửi VB giấy và VB điện tử./. 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
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