
 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

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

Số:             /BC-STC Sóc Trăng, ngày        tháng 7  năm 2021 

BÁO CÁO 

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại 

Công văn số 1218/UBND-KSTT ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Sở Tài chính báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính như sau: 

- Qua rà soát, có 02 thủ tục hành chính trong ba năm gần nhất thuộc thẩm 

quyền giải quyết và phạm vi quản lý không có hồ sơ phát sinh (bao gồm cả 

trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính) gồm: 

STT Tên thủ tục hành chính Mã số 

Cấp có thẩm 

quyền giải 

quyết 

1 

Quyết định sử dụng tài sản 

công để tham gia dự án 

đầu tư theo hình thức đối 

tác công – tư 

1.005419.000.00.00.H51 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh 

2 

Quyết định thu hồi tài sản 

công trong trường hợp cơ 

quan nhà nước được giao 

quản lý, sử dụng tài sản 

công tự nguyện trả lại tài 

sản cho Nhà nước 

1.005420.000.00.00.H51 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh 

- Không có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi 

quản lý có yêu cầu nghĩa vụ tài chính. 

- Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 79/KH-UBND 

ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đang được xây dựng, triển khai. 

Sở Tài chính gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:    
- VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP (2).  
                   Nguyệt 

GIÁM ĐỐC 
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