ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13829 /UBND-TC

Phan Thiết, ngày 25 tháng 12 năm 2018

V/v: Triển khai thực hiện Thông
tư số 97/2018/TT-BTC ngày
30/10/2018 của Bộ Tài chính
theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại
Công văn số 5370/UBND-TH
ngày 18/12/2018.

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Mặt trận và các đoàn thể thành phố;
- UBND các phường, xã.

Thực hiện Công văn số 5370/UBND-TH ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh
về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 18/12/2018 của
Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND
các phường, xã truy cập vào Trang thông tin điện tử của UBND thành phố tại địa chỉ:
http://phanthiet.gov.vn, tải Công văn số 5370/UBND-TH ngày 18/12/2018 để làm căn
cứ thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo
cáo về UBND thành phố (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tổng hợp)
để biết, chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tp;
- Chánh Văn phòng;
- Chuyên viên mạng đăng tải thông tin trên
Trang thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, VX, TC( D.
).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Người ký: Phan Đức
Tuyên
Email:
tuyenpd@phanthiet.binht
huan.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Phan
Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 26.12.2018
14:22:54 +07:00

Phan Đức Tuyên

Người ký: Ủy ban Nhân dân thành
phố Phan Thiết
Email:
phanthiet@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: UBND TP. Phan Thiết,
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 26.12.2018
14:22:36 +07:00

