
UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3019/STC-GCS 
V/v triển khai thực hiện Công 

văn số 12076/BTC-QLG ngày 

02/10/2020 của Bộ Tài chính về 

việc hình thức văn bản về quản 

lý, điều hành giá 

Phú Yên, ngày 21 tháng 10 năm 2020 

              

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 12076/BTC-QLG ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính 

về việc hình thức văn bản về quản lý, điều hành giá; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5429/UBND-

KT ngày 19/10/2020 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính 

(tại Công văn số 12076/BTC-QLG ngày 02/10/2020), 

Sở Tài chính triển khai đến các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện 

các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 12076/BTC-QLG ngày 

02/10/2020 của Bộ Tài chính về việc hình thức văn bản về quản lý, điều hành 

giá.  

(Gửi kèm Công văn số 12076/BTC-QLG ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính) 

Nội dung Công văn số 12076/BTC-QLG của Bộ Tài chính được đăng tải 

tại Trang thông tin điện tử Sở Tài chính: http://stcpy.phuyen.gov.vn.  

 Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (b/c); 

 - Website Sở Tài chính; 

 - Lưu: VT, GCS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hoàng Thanh Quế 
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