
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1788  /SNN-KHTC 
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy định 

tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức và phân 

cấp thẩm quyền ban hành định mức 

diện tích công trình sự nghiệp của đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Quảng Trị, ngày 30 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

Ngày 18/10/2019, Sở Tài chính có công văn số 3321/STC-QLG&CS về 

việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức diện 

tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền ban hành 

định mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập 

Sau khi nghiên cứu dự thảo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về 

việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp. 

Để có căn cứ pháp lý hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 

152/2017/NĐ-CP kịp thời, đồng bộ thì việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định 

mức diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền 

ban hành định mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị là cần thiết. 

 Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất đối với sự cần thiết, 

mục đích, nội dung và bố cục của dự thảo. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản để Sở Tài chính biết, tổng hợp và 

hoàn thiện dự thảo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC(SH). 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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