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UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /STC-NS 

 

Trà Vinh, ngày        tháng  9  năm 2021 

V/v lấy ý kiến đóng góp ý kiến dự thảo  

 Nghị quyết của HĐND tỉnh 

 

 

       Kính gửi: 

- Sở, Ban ngàn, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6  năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Công văn số 3689/UBND-THNV ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc xây dựng nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2021-HĐND tỉnh khóa X; 

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Sở Tài chính đề 

nghị quý cơ quan đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

nêu trên để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương (đính kèm). 

Ý kiến đóng góp hoặc không có ý kiến đóng góp đề nghị các Sở, Ban ngành, 

đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xin gửi về Sở Tài chính trước ngày 

24/09/2021 để làm cơ sở trình UBND tỉnh, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ: 

ngansachtravinh@gmail.com. 

Rất mong nhận được góp ý của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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