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UBND TỈNH TRÀ VINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
       VĂN PHÒNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Số:           /VP-NN                                Trà Vinh, ngày        tháng 02 năm 2023  

V/v triển khai thực hiện Công văn số  
1527/BTC-QLCS ngày 20/02/2023 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
 

                              
           Kính gửi: 

 
  

- Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; 
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1527/BTC-QLCS ngày 20 
tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ (đính kèm);   

 
Ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Thủ trưởng các sở, ban 

ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tổ chức thực hiện Công văn số 
1527/BTC-QLCS ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc triển khai thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 
2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của 

năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh đến Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện./.                   
 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
- LĐVP; các đơn vị trực thuộc VP;  
- Lưu: VT, NN.   

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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