
   

 Kính gửi:  

  - Các Sở, ban ngành tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 10/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2021 

của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

(đính kèm). 

Thực hiện Công văn số 972/UBND-CNXD ngày 15/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 

của Chính phủ; Sở Tài chính phổ biến Nghị định nêu trên đến các Sở, ban 

ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được biết và triển 

khai thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT STC; 

- Lưu:VT, NS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 

  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /STC-NS 

V/v thực hiện Nghị định số 

20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 3 năm 2022 
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