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                                                     THÔNG BÁO 

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với  

quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh 

vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, 

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính thuộc tỉnh 

Sóc Trăng, 

Theo Công văn số 5639/VP-TTHC ngày 03/11/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký nội dung rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2023; Theo đó, ngày 22/11/2022, Sở Tài chính có Công văn số 

4831/STC-VP về việc đăng ký nội dung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2023. 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả giải quyết thủ tục hành 

chính, tạo điều kiện thuận lợi và góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ 

chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Sở Tài chính thông báo việc rút 

ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. 

- Tên thủ tục: Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp. 

- Thời gian giải quyết: Từ không quá 60 ngày làm việc xuống còn 

không quá 59 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian thực hiện kể từ ngày ban hành thông báo này. 

Các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ thực hiện thủ tục tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh, số 19 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố 

Sóc Trăng. Đồng thời, có thể truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của Sở Tài 

chính tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ http://sotc.soctrang.gov.vn hoặc tra cứu trên 

hệ thống một cửa điện tử http://motcua.sotc.soctrang.gov.vn. 

Sở Tài chính thông báo đến các tổ chức, cá nhân để biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Đăng Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VP (02), GCS. 
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