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UBND TỈNH TRÀ VINH  

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:          /STC-TCDN&THTK 

V/v lấy ý kiến Hướng dẫn lập dự 

toán, phân bổ, thanh toán và quyết 

toán kinh phí hoạt động  hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp theo Quyết 

định số 63/QĐ-UBND ngày 

13/01/2020 của UBND tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2020 

         

        Kính gửi: 

- Các Sở, ngành tỉnh: Khoa học và công nghệ; Kế 

hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; 

Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Công thương; Đài Phát thanh và Truyền hình 

Trà Vinh; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

Trường Đại học Trà Vinh và các Trường Cao 

đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp cấp tỉnh. 

  - UBND các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh. 

 

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2020-2022 và định hướng đến năm 2025. 

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính xây dựng dự 

thảo hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán, phân bổ, thanh toán và quyết 

toán kinh phí hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh (đính kèm). Đề nghị quý đơn vị đóng góp ý kiến và gửi về Sở Tài chính 

trước ngày 10/6/2020. 

Sở Tài chính rất mong nhận được sự phối hợp 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  
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