
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:           /STC-HCSN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Trà Vinh, ngày         tháng 3  năm 2020        
    V/v góp ý dự thảo Nghị định  

               của Chính phủ 
   

Kính gửi: 

                - Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

                - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 780/UBND-

KT ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, giao Sở Tài chính phối 

hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Nghị định 

quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ); 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố quan tâm đóng dự thảo Nghị định trên, gửi về Sở Tài chính Trà 

Vinh trước ngày 16/3/2020, để Sở Tài chính tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo thời 

gian quy định (đính kèm dự thảo Nghị định).  

Dự thảo Nghị định đề nghị các đơn vị, địa phương truy cập trang tin điện 

tử của Sở Tài chính tại địa chỉ: http://stc.travinh.gov.vn (mục văn bản\văn bản 

Sở Tài chính) để tải về. 

Do thời gian cấp bách theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề 

nghị Lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.  

                                                                                        
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, NS, TC.HCSN. 

        KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

       Tiêu Thanh Tân 

 

 

 

http://stc.travinh.gov.vn/
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