
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /STC-GCSDN Sóc Trăng,  ngày         tháng  7  năm 2022 

V/v báo cáo 5 năm thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/20217 của Ban Chấp 

hành Trung ương  

 

                                 Kính gửi: 

                                                    - Sở, ban ngành tỉnh;  

                                                    - Các đơn vị sự nghiệp công lập;  

                                                    - Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh;  

                                                    - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

tỉnh Sóc Trăng.                                                                           

Thực hiện Công văn số 1397/SNV-TCCC ngày 21/6/2022 và Công văn số 

1600/SNV-TCCC ngày 13/7/2022 của Sở Nội vụ về việc sơ kết 5 năm thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/20217 của Ban Chấp hành Trung ương; 

Để có cơ sở báo cáo theo yêu cầu của Sở Nội vụ về việc thực hiện Nghị 

quyết số 19-NQ/TW. 

Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

Đề nghị các sở, ban ngành tỉnh; Các đơn vị sự nghiệp công lập; Hội có 

tính chất đặc thù cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo theo Đề cương và Phụ lục số 9. Gửi 

về Sở Tài chính chậm nhất ngày 03/8/2022 để tổng hợp báo cáo theo quy định.  

(Đính kèm Đề cương và Phụ lục số 9 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử: 

https://sotaichinh.soctrang.gov.vn  tại mục QL giá công sản) 

Rất mong các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

       
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP, NS, GCSDN.                                                     

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Kim Huy 

 

https://sotaichinh.soctrang.gov.vn/
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