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       Kính gửi: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 

không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sau khi tiếp thu Báo cáo 

thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp, Sở Tài chính trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối 

với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; Danh mục 

tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố 

định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến chỉ đạo 

của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin gửi các 

đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý đối với hồ sơ dự thảo Quyết 

định do Sở Tài chính soạn thảo. Ðề nghị các đồng chí nghiên cứu, có ý kiến gửi 

về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/12/2020 để tổng hợp, trình 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; trường hợp hết thời hạn góp 

ý, chưa nhận được ý kiến của các đồng chí, thì xem như thống nhất với nội dung 

dự thảo Quyết định. 

(Chi tiết hồ sơ dự thảo Quyết định được đăng tải tại địa chỉ: 

vpub.soctrang.gov.vn). 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PTH; 

- Lưu: VT. 
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