
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:          /STC-TCHCSN       Bình Định, ngày       tháng    năm 2022     

V/v tham gia góp ý dự thảo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 

tư liên tịch số 14/2014/TTLT-

BTC-BTP 

 

 

 

                        Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   
                 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6065/UBND-TH 

ngày 19/10/2022 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP, trong đó: UBND tỉnh giao Sở Tài 

chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 

gia góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

14/2014/TTLT-BTC-BTP theo yêu cầu tại Công văn số 10569/BTC-HCSN; có 

văn bản báo cáo Bộ Tài chính theo quy định, đồng thời, gửi UBND tỉnh để theo 

dõi, chỉ đạo. 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-

BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 

bị tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở kèm theo Công văn số 10569/BTC-

HCSN ngày 14/10/2022 của Bộ Tài chính được đăng tải trên Website của Sở Tài 

chính tại địa chỉ: http://stc.binhdinh.gov.vn. Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tham gia góp ý đối 

với dự thảo nêu trên, gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 27/10/2022 để tổng 

hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh.   

Sở Tài chính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối 

hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLNS, DNTH, TCHCSN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đặng Thu Hương 
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