
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:            /STC-QLNS 
V/v  triển khai Thông tư 

08/2022/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về quản lý, sử dụng các 

khoản thu, chi trong quá trình lựa 

chọn nhà đầu tư. 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     Đồng Nai, ngày     tháng 05 năm 2022 

 

 Kính gửi: - Sở, các đơn vị dự toán cấp tỉnh;  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai; 

- UBND các huyện, các thành phố;  

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4134/UBND-KTNS ngày 

27/04/2022 về việc triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của 

Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa 

chọn nhà đầu tư. 

 Sở Tài chính triển khai đến các Sở, các đơn vị dự toán cấp tỉnh; Văn phòng 

Tỉnh ủy; Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai; UBND các huyện, các thành phố 

nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 

của Bộ Tài chính. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

có văn bản phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ 

Tài chính cho ý kiến xử lý. 

 Sở Tài chính triển khai đến các đơn vị nêu trên phối hợp tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

(Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính được 

đính kèm theo file điện tử công văn này và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài 

chính http://stc.dongnai.gov.vn).  

  

 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng TCDN; 

- Ban Giám Đốc Sở; 

- Lưu VT, QLNS 
@Th.Phuong  

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Khôi Nguyên 

Số 42 CMT8, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa. 

Tel: (061) 3847485 - 3847778 - Fax: (061) 3847433; Email: vbstaichinh@dongnai.gov.vn 
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