
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH   

 

Số:             /STC-HCSN 

V/v thực hiện Thông tư số 

56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 

của Bộ Tài chính 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2022 

   

    Kính gửi:  

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

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

 

Ngày 28/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn số 

4394/UBND-KT về việc thực hiện Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 

16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, giao Giám đốc Sở Tài chính 

hướng dẫn các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố 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.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn nêu trên, Sở Tài chính đã đăng 

tải toàn bộ nội dung Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ 

Tài chính trên Trang Thông tin điện tử 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. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn , vướng 

mắc, các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố kịp thời thông tin về Sở Tài chính (Phòng Tài chính - Hành chính sự 

nghiệp) để được trao đổi, hướng dẫn thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên;   

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Ban Giám đốc STC; 

- Lưu: VT, NS, TC. HCSN. 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
 

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

		2022-10-11T10:33:38+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-10-11T13:32:07+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
	2022-10-11T13:32:12+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
	2022-10-11T13:32:14+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




