
 

 

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 01 năm 2022       

          V/v phổ biến Thông tư  
số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 

                 của Bộ Tài chính 

 

Kính gửi:  

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

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

 

Căn cứ Công văn số 04/UBND-KT ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, về việc phổ biến Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phổ 

biến Thông tư đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện. 

Ngày 22/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

117/2021/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-

BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí 

và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính 

sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2022. Sở Tài chính 

đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố (gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương), căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao triển khai thực hiện các nội dung theo quy định tại Thông tư này. (đính 

kèm Thông tư). 

Sở Tài chính xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương 

biết để tổ chức thực hiện./.  

                                                                                        
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, NS, TC.HCSN. 

        KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

        Lê Thanh Dũng 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-01-05T10:18:38+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Lê Thanh Dũng<ltdung@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-01-05T10:27:18+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-01-05T10:27:24+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-01-05T10:27:27+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




