
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v góp ý các dự thảo Thông 

tư của Bộ Tài chính  
 

   
 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Công văn số 6203/BTC-HCSN ngày 10/6/2021 của Bộ Tài 

chính về ấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương dự thảo Thông tư hướng dẫn 

thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và phục  hồi chức năng cho 

người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; 

Công văn số 6266/BTC-HCSN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến 

dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 

27/12/2002; Công văn số 6257/BTC-HCSN ngày 10/6/2021 về dự thảo Thông 

tư sửa đổi Thông tư số 92/2017/TT-BTC, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

tham gia góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị tại các Công văn trên, trực tiếp 

gửi Bộ Tài chính đúng thời hạn yêu cầu. 

(Công văn số 6203/BTC-HCSN và Công văn số 6266/BTC-HCSN, 6257/BTC-

HCSN  được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính và cơ quan liên quan 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các SowrL LĐTB&XH, Y tế, XD; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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