
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ TÀI CHÍNH 

 

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

45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày     tháng 8 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 3254/UBND-KT ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ biến 

Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC 
ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan 
và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập 

khẩu không nhằm mục đích thương mại (đính kèm).  

Sở Tài chính phổ biến đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết nghiên cứu, 

triển khai thực hiện Thông tư nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính./. 

 
Nơi nhận:                                                                                            
- Như trên;  
- UBND tỉnh (b/c);     
- Công an tỉnh (biết);                                                                                       
- Ban Giám đốc Sở (biết);  
- P.TCDN&THTK (biết đăng website);                                                                          
- Lưu: VT, P.QLG&CS.                                                     

                          

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Bích Như 
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