
Kính gửi: 

- Cục Thuế tỉnh Trà Vinh; 

- Sở Công thương;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Thực hiện Công văn số 1646/UBND-KT ngày 05/5/2020 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở 

Tài chính đề nghị Cục Thuế tỉnh; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn 

chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (đính kèm).  

Ý kiến tham gia đóng góp gửi về Sở Tài chính chậm nhất đến ngày 

22/5/2020. Sau thời gian trên, Quý cơ quan không gửi ý kiến đóng góp thì xem 

như thống nhất với nội dung dự thảo. 

Sở Tài chính rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan./ 

Nơi nhận:                                                               

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, TCDN&THTK. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Dũng 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:              /STC-TCDN&THTK 
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông 

tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các 

hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Trà Vinh, ngày       tháng 5 năm 2020 
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