
   

 Kính gửi:  

  - Các Sở, ban ngành tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

Thực hiện Công văn số 2628/UBND-CNXD ngày 07/7/2021 về việc 

thực hiện Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính; Sở 

Tài chính phổ biến Thông tư nêu trên đến các Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là chủ đầu tư thực hiện dự án sử dụng 

vốn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, đề nghị các đơn vị 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung báo cáo 

theo biễu mẫu và thời gian quy định tại Thông tư nêu trên của Bộ Tài chính.  

Sở Tài chính thông tin đến các Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố biết thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT STC; 

- Lưu:VT, NS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Tiêu Thanh Tân 
  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:               /STC-NS 

V/v phổ biến Thông tư số 

48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 

của Bộ Tài chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng 7 năm 2021 
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