
                                                                                                     

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
         

Số:            /STC-NS 

V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư  

của Bộ Tài chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày         tháng 4 năm 2021 

 
 

 

 Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh; 

- Quỹ Phát triển đất tỉnh Trà Vinh; 

- Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; 

- Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh. 
 

Thực hiện Công văn số 3335/BTC-QLKT ngày 31/3/2021 của Bộ Tài 

chính về việc xin ý kiến Sở Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp 

dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện. 

Nhằm tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp trước khi tham gia góp ý về dự 

thảo Thông tư của Bộ Tài chính; Sở Tài chính gửi dự thảo Thông tư nêu trên đến 

các Sở, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham gia ý kiến đối với 

dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện và báo cáo nội dung 

theo phụ lục đính kèm Công văn số 3335/BTC-QLKT ngày 31/3/2021. 

(Đính kèm Công văn số 3335/BTC-QLKT ngày 31/3/2021 và dự thảo 

Thông tư của Bộ Tài chính). 

Thời gian gửi báo cáo và văn bản góp ý về Sở Tài chính chậm nhất đến 

ngày 16/4/2021.  

Sở Tài chính mong nhận được sự quan tâm phối hợp thực hiện của Quý cơ 

quan./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- P.HCSN, ĐT, TCDN&THTK;  

- Lưu: VT, NS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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