
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
    

  Số:            /STC-TT Sóc Trăng, ngày        tháng 02 năm 2020 

V/v lấy ý kiến dự thảo Chương 

trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2020 của tỉnh  

 

       Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH; VP HĐND tỉnh; 

- Các ban Đảng tỉnh; 

- Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Báo Sóc Trăng; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty TNHH một thành viên 100% vốn 

       Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.  
 

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020,  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công 

văn số 628/VP-TH ngày 19/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2020.  

Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng xây dựng dự thảo Chương trình thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh, file dự thảo được đăng trên Cổng 

thông tin điện tử Sở Tài chính: www.sotaichinh.soctrang.gov.vn ở Mục “Lấy ý 

kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”. 

Để có cơ sở tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương 

trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Sở Tài chính đề nghị các 

đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài chính, đồng thời gửi qua địa 

chỉ email: thanhtra.sotc@soctrang.gov.vn trước ngày 10/3/2020, nếu sau thời 

gian trên Sở Tài chính chưa nhận được văn bản góp ý thì xem như đơn vị thống 

nhất với dự thảo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở Tài chính; 

- Lưu: VP, TT(2). 
              

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thanh Văn 

http://www.sotaichinh.soctrang.gov.vn/
mailto:thanhtra.sotc@soctrang.gov.vn
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