
 

   UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:         /STC-NS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng 6 năm 2021 V/v đính chính Công văn 1419/STC-

NS, ngày 16/6/2021 của Sở Tài 

chính 
  

Kính gửi: 

 - Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 16/6/2021, Sở Tài chính ban hành công văn 1419/STC-NS về việc 

cắt, giảm kinh phí hội nghị, công tác phí trong, ngoài nước và tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên có đoạn: “….Để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2021, 

đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và các 

nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cắt, giảm kinh 

phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước (nguồn kinh phí không tự chủ) 

và tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 

của Chính phủ và Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài 

chính….” 

Do sơ xuất trong khâu soạn thảo, nay xin đính chính lại như sau: 

“….Để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2021, đồng thời tập 

trung nguồn lực thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ an ninh, 

quốc phòng cần thiết. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cắt, giảm kinh phí hội nghị, 

công tác phí trong và ngoài nước (nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ) và 

tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của 

Chính phủ và Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài 

chính….”. 

Sở Tài chính xin thông báo đến Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- KBNN tỉnh, huyện, thị xã; 

- Phòng TC-KH huyện, thị xã, TP; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, NS, HCSN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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