
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:        /STC–QLG&CS 
V/v phổ biến Thông tư số 

38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày     tháng 7 năm 2022 

                       

         Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

2788/UBND-KT ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ biến Thông 

tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

38/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư (đính kèm); 

Sở Tài chính phổ biến đến các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông 

tư nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng thời tham mưu, đề xuất những nội 

dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung Thông tư đề nghị truy 

cập vào website http://stc.travinh.gov.vn của Sở Tài chính./. 

 
Nơi nhận:                                                                                           KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo);      

- BGĐ Sở TC;                                                                           

- Lưu: VT, P.THTK&TCDN; P.QLG&CS.                                                     

                          

 

                                                                                                           Huỳnh Bích Như 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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