
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:          /STC-NS 

V/v xây dựng Chương trình 

thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2023 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Bình Định, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

 

 
  

     Kính gửi: 

                          - Các Sở, ban, ngành, mặt trận, hội, 

                                                                      đoàn thể thuộc tỉnh; 

                           - UBND các huyện, thị xã, thành phố;            

                           - Các doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2023; sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính dự thảo Quyết định 

ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh 

Bình Định.  

Để hoàn thiện Dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành, Sở Tài chính đề nghị 

các đơn vị tham gia góp ý vào Dự thảo (Dự thảo văn bản được đăng trên trang 

thông tin điện tử của Sở Tài chính: http://stc.binhdinh.gov.vn  – Mục Góp ý dự 

thảo văn bản). Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài chính trước ngày 17/01/2023 (đồng 

thời gửi vào địa chỉ ns@stc.binhdinh.gov.vn). Qua thời hạn nêu trên, nếu các đơn 

vị chưa gửi ý kiến tham gia về Sở Tài chính thì xem như thống nhất với nội dung 

Dự thảo.  

 Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                 

- Lưu: VT, HCSN, DNTH, QLNS.  

 

  

 

 Lê Hoàng Nghi 

http://stc.binhdinh.gov.vn/
mailto:ns@stc.binhdinh.gov.vn
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