
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                        
    

Số: 5046/STC-NS Sóc Trăng, ngày 02  tháng  12  năm 2022 

V/v dự thảo Báo cáo của 

UBND tỉnh; Dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ thu – 

chi ngân sách năm 2022 và dự 

toán thu – chi ngân sách năm 

2023, kế hoạch tài chính ngân 

sách nhà nước 03 năm 2023 -

2025 tỉnh Sóc Trăng 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Quyết định số 1506 /QĐ-TTg ngày 02  tháng 12 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Thực hiện Công văn số 5740/VP-TH ngày 08/11/2022 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc chuẩn bị nội dung Báo cáo tình hình 

thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán ngân sách địa phương, 

phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và kế hoạch tài chính ngân sách nhà 

nước 03 năm 2023 – 2025; 

Sau khi phối hợp với Cục Thuế tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước 

năm 2023. 

Sở Tài chính dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2022 và 

dự toán thu – chi ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 

03 năm 2023 -2025 tỉnh Sóc Trăng, đính kèm. 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân 

theo quy định./. 

 GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Cổng thông tin Sở Tài chính; 

-Lưu: VP, NS. 
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