
 

 

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 7 năm 2022 
        V/v phổ biến thông tư số 

42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022    

của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

 

 

Kính gửi: 

              - Các Sở, ban ngành tỉnh; 

              - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3064/UBND-KT ngày 20/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc phổ biến Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Theo đó giao Sở Tài chính phổ biến Thông tư nêu trên, có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/9/2022.  

Sở Tài chính đăng tải toàn bộ nội dung Thông tư trên trang thông tin điện 

tử của Sở tại địa chỉ: http://stc.travinh.gov.vn, mục văn bản mới. Đề nghị các Sở, 

ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố truy cập vào trang 

thông tin điện tử nêu trên tải về triển khai thực hiện các nội dung theo quy định 

tại Thông tư này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND (b/c); 

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

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, NS, TC-HCSN. 

 

 

                                                             

              KT.GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC        

 

 

 

              

              Lê Thanh Dũng 

  

            

    

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