
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -CV/TĐTN-TCKT 
“V/v đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 9 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  Sở Tài chính Trà Vinh. 

 

Căn cứ Công văn số 2379/STC-QLG&CS, ngày 02/9/2021 của Sở Tài 

chính về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp quản 

lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Trà Vinh (thay thế Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND) và Công văn số 

2399/STC-NS, ngày 07/9/2021 của Sở Tài chính về việc lấy ý kiến đóng góp ý 

kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Qua nghiên cứu dự thảo Nghị quyết và dự thảo Quy định kèm theo dự 

thảo Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh (thay thế 

Nghị quyết 63/2018/NQ-HĐNĐ) và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia từng cấp 

ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025. Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn thống nhất với nội dung 02 dự thảo nêu trên. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo đơn vị nắm, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu TCKT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-13T10:35:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	VÕ MINH NHỰT<khanhduynguyennkd@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-13T16:05:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tỉnh đoàn<TINHDOAN/TUTraVinh/DCS/VN@TUTRAVINH> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-13T16:09:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tỉnh đoàn<TINHDOAN/TUTraVinh/DCS/VN@TUTRAVINH> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-13T16:09:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tỉnh đoàn<TINHDOAN/TUTraVinh/DCS/VN@TUTRAVINH> đã ký lên văn bản này!




