
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ TÀI CHÍNH 

Số:             /STC-HCSN 
V/v phổ biến Thông tư số 

54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày       tháng  7 năm 2021 
 

 Kính gửi:  

  - Các Sở, ban ngành tỉnh; 
  - UBND huyện, thị xã, thành phố. 

  

Căn cứ Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 

8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài 

vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam và chế độ tiếp khách trong nước 

Thực hiện Công văn số 2668/UBND-KT ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc phổ biến Thông tư số 54/2021/TT-BTC của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các 

nội dung thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. 

(Đính kèm theo Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 và Thông tư số 

54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính) .  

Sở Tài chính đề nghị Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Cổng Thông tin điện tử STC; 
- Lưu: VT, Ngân sách, TC-HCSN. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Vũ Hồng Dương 
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