
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH   

Số:             /STC-HCSN 

V/v thực hiện Thông tư số 

54/2022/TT-BTC ngày 

17/8/2022 của 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, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

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

 

Căn cứ Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ Tài 

chính, quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách 

nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực 

văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao; 

Căn cứ Công văn số 3663/UBND-KT ngày 24/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc thực hiện Thông tư số 54/2022/TT-BTC 

ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, giao Giám đốc Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tổ chức thực hiện Thông tư nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài 

chính đã đăng tải toàn bộ nội dung Thông tư nêu trên trên Trang thông tin 

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

các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố truy cập vào Trang thông tin điện tử nêu trên để nghiên cứu, thực 

hiện theo quy định đối với các nhiệm vụ được phê duyệt và nội dung hướng 

dẫn tại Thông tư này để lập dự toán kinh phí và thanh quyết toán theo      

quy định. 

Sở Tài chính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên;   

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Ban Giám đốc Sở 

- Lưu: VT, NS, TC.HCSN 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
 

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