
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:   3000 /UBND-THVX       Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện 
Thông tư số 46/2022/TT-BTC  

ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính 

 

 
Kính gửi: 

 
 

 

- Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  
  Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế,  

  Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, 
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

  Giáo dục và Đào tạo; 
- Ban Dân tộc; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025 (có văn bản gửi kèm). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội, các sở, ngành, địa phương liên quan theo nhiệm vụ được giao căn cứ 

các quy định hiện hành của nhà nước, nghiên cứu, hướng dẫn, tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài 

chính; kịp thời tham mưu, đề xuất nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Như trên (thực hiện);  
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- Phòng THCB-KSTTHC; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu VT, THVX (Ch). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

 

Ngô Mạnh Hùng 

 

(báo cáo) 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-04T10:59:40+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ngô Mạnh Hùng<hungvphdndtq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-04T10:59:58+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




