
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:           /STC-HCSN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Trà Vinh, ngày     tháng 6 năm 2022 
V/v phổ biến thông tư số 

30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022    

của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

 

 

Kính gửi: 

              - Các Sở, ban ngành tỉnh; 

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

 

Thực hiện Công văn số 2461/UBND-KT ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc phổ biến Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao 

năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030. Theo 

đó giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại 

học Trà Vinh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Thông tư nêu trên, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2022.  

Sở Tài chính đăng tải toàn bộ nội dung Thông tư trên trang thông tin điện 

tử của Sở tại địa chỉ: http://stc.travinh.gov.vn, mục văn bản mới. Đề nghị các Sở, 

ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố truy cập vào trang 

thông tin điện tử nêu trên tải về triển khai thực hiện các nội dung theo quy định 

tại Thông tư này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND (b/c); 

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố;  

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, NS, TC-HCSN. 

 

 

                                                             

              KT.GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC        

 

 

 

              

              Lê Thanh Dũng 

  

            

    

http://stc.travinh.gov.vn/
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