
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
Số:            /UBND-VHTT 

V/v triển khai thực hiện   

Thông tư số 04/2023/TT-BTC  

ngày 19/01/2023 của BTC 

   Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường: Hưng Đạo, Vĩnh 

Quang, Sông Bằng, Hợp Giang. 

  

 Thực hiện Công văn số 160/UBND-TH ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-

BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện nội 

dung Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính trên địa 

bàn Thành phố được thống nhất, đồng bộ, đúng theo quy định pháp luật; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện các quy 

định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho 

di tích và hoạt động lễ hội theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài 

chính (gửi kèm theo Thông tư).     

 2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài chính - Kế hoạch Thành 

phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đối với 

những nội dung quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC thuộc thẩm quyền địa 

phương phải ban hành các quy định cụ thể để thực hiện; kiểm tra, rà soát lại các 

văn bản quy định của địa phương liên quan đến quản lý, thu chi tài chính cho công 

tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; báo cáo 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết 

định mới hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Thông tư này; 

nội dung tham mưu đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo có 

hiệu quả./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Sở Văn hóa, TT và Du lịch; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố;  

- Lưu: VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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