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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /STC-ĐT 

V/v triển khai Thông tư số 

50/2022/TT-BTC ngày 

16/6/2022 của Bộ Tài chính. 

 

Đồng Nai, ngày       tháng 9 năm 2022 

                                 Kính gửi:                    

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh 

và thành phố Biên Hòa; 

- Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn số 8971/UBND-KTNS 

ngày 25/8/2022 về việc triển khai Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 

của Bộ Tài chính.  

Sở Tài chính triển khai Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-

CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động 

đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/20215 của 

Chính phủ quy định bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

(Đính kèm Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính) 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực 

thuộc căn cứ nội dung Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài 

chính thực hiện theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc về các nội dung 

liên quan, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Tài 

chính tổng hợp trình cấp thẩm quyền xử lý./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, ĐT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đặng Thị Kim Thắm 
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