
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

 
Số:            /UBND-KTTC 

V/v giao triển khai thực hiện 

Thông tư số 16/2023/TT-BTC 

ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày         tháng       năm 2023 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thuế tỉnh. 

  

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 

17/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản 

lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-

CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 

số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 

30/11/2020 của Chính phủ (gửi kèm theo).  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế 

tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ Thông tư số 16/2023/TT-BTC 

ngày 17/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để tuyên truyền, phổ biến, hướng 

dẫn đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện theo quy định; 

tham mưu đề xuất, báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

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

- Lưu: VT, KTTC.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
  

 

 

 

Mai Công Hoàng 
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