UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 616 /STC-NS
V/v phổ biến Thông tư số 142022/TT-BTC ngày 03/3/2022
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Trà Vinh, ngày 09 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tà Vinh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTC
quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2027/TT-BTC
ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số
73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của
Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP
ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của
chủ xe cơ giới (đính kèm).
Thực hiện Công văn số 795/UBND-KT ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính; Sở Tài chính phổ biến Thông tư nêu trên của Bộ
trưởng Bộ Tài chính đến các Sở, ban ngành tỉnh, Đài phát thanh và Truyền
hình tỉnh Trà Vinh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố được biết để thông tin, tuyên truyền đến các doanh
nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân có liên quan
được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Trang TTĐT STC;
- Lưu:VT, NS.
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Tiêu Thanh Tân

