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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 

2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025 
 

 

Thực hiện Văn bản số 5053/UBND-TH1 ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh 

về việc đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, 

kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025; Ban Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các 

phòng, ban theo lĩnh vực được giao tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo 

nội dung và tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh (có Phụ lục chi tiết đính kèm); 

cụ thể như sau: 

Các phòng Ngân sách, Giá CS, TCĐT, NSHX, TCDN, Thanh tra, HCSN, 

Trung tâm TV&DVTC theo lĩnh vực được giao chủ trì, phối hợp, đôn đốc các 

phòng, đơn vị, địa phương có liên quan soát xét, xây dựng nội dung báo cáo cụ 

thể gửi về phòng Ngân sách trước 10h ngày 13/09/2022; Phòng Ngân sách chủ 

trì, tổng hợp tham mưu nội dung báo cáo Ban giám đốc trước ngày 14/9/2022. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ đảm 

bảo tiến độ yêu cầu; Giao Văn phòng Sở, Ngân sách theo dõi, đôn đốc các phòng 

ban, trung tâm triển khai thực hiện.  
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng: Giá CS, TCDN, TCĐT, HCSN,  

NS, NSHX, Thanh tra, VP; Trung tâm TV&DVTC; 

- Lưu: VT, NS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

Phạm Chí Hiếu 
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