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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /STC-QLG&CS 

V/v triển khai thông báo của Bộ 

Tài chính về chuyển giao nhiệm 

vụ quản lý, vận hành Trang 

Thông tin điện tử về tài sản công 

Trà Vinh, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 7577/BTC-QLCS ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính về 

việc thông báo chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử về 

tài sản công (đính kèm). 

Để đảm bảo việc đăng tải thông tin trên Trang Thông tin điện tử về tài sản 

công được liên tục, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, Sở Tài chính triển khai 

thông báo của Bộ Tài chính về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang 

Thông tin điện tử về tài sản công tại Công văn số 7577/BTC-QLCS đến quý cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nghiên cứu, thực hiện đăng tải đúng quy định. 

Nội dung thông báo của Bộ Tài chính chủ yếu thông báo về việc chuyển 

giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử về tài sản công; đồng 

thời, điều chỉnh một số nội dung của Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 

02/10/2018 của Bộ Tài chính, cụ thể: Điều chỉnh về địa chỉ nhận văn bản đề nghị 

đăng tải thông tin, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, .... 

Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, tổ chức, đơn vị truy cập vào Trang Thông 

tin điện tử của Sở Tài chính Trà Vinh (địa chỉ: stc.travinh.gov.vn) để nghiên cứu 

và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                    

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, P.QLG&CS.         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Vũ Hồng Dương 
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