
 UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:         /STC-TCDN&THTK 

V/v phổ biến Thông tư số 

09/2022/TT-BTC và Thông tư số 

10/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày      tháng 02 năm 2022 

          

 

                    

  Kính gửi: 

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh; 

- Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Trà Vinh; 

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh; 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh. 

   

 

Ngày 14/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

09/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, 

chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của 

doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo 

Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Thông tư số 10/2022/TT-BTC quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính 

theo quy ước. 

Thực hiện Công văn số 667/UBND-KT ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phổ biến Thông tư số 09/2022/TT-BTC và Thông tư số 

10/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sở Tài chính 

phổ biến Thông tư số 09/2022/TT-BTC và Thông tư số 10/2022/TT-BTC đến 

Quý Công ty để biết nội dung và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ 

(đính kèm). 

Sở Tài chính thông báo đến Quý Công ty biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT;  

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCDN&THTK. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Huỳnh Bích Như 
 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-02-28T07:35:28+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Huỳnh Bích Như<hbnhu@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
	2022-02-28T07:45:35+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
	2022-02-28T07:45:57+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
	2022-02-28T07:45:59+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Tài chính<stc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




