ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 6208

/UBND-TC

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

Phan Thiết, ngày 24 tháng 5 năm 2018

V/v: Triển khai thực hiện
Công văn số 1989/UBNDNC ngày 21/5/2018 của
UBND tỉnh Bình Thuận.

HỎA TỐC

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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số
1989/UBND-NC ngày 21/5/2018 về việc Triển khai thực hiện Nghị định số
30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ; Chủ tịch UBND thành phố yêu
cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố triển khai thực hiện nội dung sau:
1. Triển khai phổ biến, quán triệt kịp thời nội dung Nghị định số
30/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời thực
hiện việc cử cán bộ, công chức tham gia Hội đồng định giá, thành lập Hội đồng
định giá tài sản theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số
30/2018/NĐ-CP theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1989/UBND-NC
ngày 21/5/2018 (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố tại địa chỉ
http://phanthiet.gov.vn).
2. Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối
hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập Hội đồng
định giá và cử thành viên tham gia Hội đồng định giá phải đảm bảo các yêu cầu
theo quy định.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn
thể thành phố quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND tp;
- Tòa án nhân dân tp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tp;
- Công an tp;
- CT, PCT UBND tp;
- Lãnh đạo và Chuyên viênVăn phòng;
).
- Lưu: VT, CVMTâm, TC( D.
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