
UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

          Số:        /STC-TTr             Trà Vinh,  ngày     tháng  03 năm 2022 

      V/v triển khai Chương trình  

THTK, CLP năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;  

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Công ty TNHH MTV: Xổ số kiến thiết; Quản lý khai 

thác công trình thủy lợi. 

 

Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 

được ban hành tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND 

tỉnh. Theo đó, tại khoản 2 Mục IV Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2022, UBND tỉnh Trà Vinh giao Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra 

việc triển khai, thực hiện Chương trình THTK,CLP năm 2022 đối với các Sở, 

ban, ngành, đoàn thể, Công ty THHH MTV có vốn nhà nước do tỉnh quản lý, 

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

Do đó, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương 

nghiêm túc xây dựng, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình 

THTK,CLP năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo đúng thời gian quy định tại Khoản 

1, Mục IV Chương trình THTK,CLP năm 2022 của Tỉnh. Đồng thời gởi 

Chương trình THTK,CLP của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về Sở Tài 

chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và HĐND tỉnh theo 

quy định. 

Rất mong quí cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c)  

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT,TTra. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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