
   

 Kính gửi:  

  - Các Sở, ban ngành tỉnh; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

   

Ngày 06/4/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC 

hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn 

lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ ngày 

20/5/2022). 

Thực hiện Công văn số 1429/UBND-KT ngày 13/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phổ biến Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sở Tài chính phổ biến Thông tư nêu trên đến các 

Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là chủ 

chương trình, dự án, phi dự án cơ quan tiếp nhận khoản viện trợ thuộc nguồn 

thu ngân sách nhà nước; Ngân hàng Thương mại nơi chủ khoản viện trợ, chủ 

chương trình, dự án mở tài khoản tiếp nhận vốn viện trợ và Kho bạc Nhà 

nước tỉnh được biết, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai 

thực hiện các nội dung báo cáo theo mẫu biểu và thời gian quy định tại Thông 

tư nêu trên của Bộ Tài chính (đính kèm Thông tư). 

Sở Tài chính thông tin đến các Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố biết thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT STC; 

- Lưu:VT, NS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

Tiêu Thanh Tân 

  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC-NS 

V/v phổ biến Thông tư số 

23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 

của Bộ Tài chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 4 năm 2022 

 



CÁC SỞ, BAN NGÀNH TỈNH 

 

1. Sở Y tế 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3. Sở Tài nguyên & Môi trường 

4. Sở Xây dựng 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

6. Sở Giao thông vận tải 

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh 

8. Văn phòng Ban điều phối dự án AMD Trà Vinh 

9. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Trà Vinh (VietinBank). 
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