
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

 
Số:            /UBND-KTTC 

V/v giao tham mưu giải quyết đề 

nghị bổ sung kinh phí năm 2022 

nội dung hỗ trợ chi phí học tập 

cho học sinh, sinh viên được 

hưởng chế độ theo Quyết định số 

66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 

11 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày         tháng       năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 

Sở Tài chính. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1757/ĐVTDT-CV ngày 

06/12/2022 của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin bổ 

sung kinh phí năm 2022 nội dung hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên 

được hưởng chế độ theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 

2013 của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo).  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên 

quan, nghiên cứu đề nghị của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 

Công văn số 1757/ĐVTDT-CV ngày 06/12/2022; căn cứ các quy định hiện hành 

của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 16/12/2022./. 
 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lưu: VT, KTTC.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 

 

Mai Công Hoàng 
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