
UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC-QLG&CS 
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 

của Bộ Tài chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Hòa Bình, ngày       tháng  12  năm 2022 

 

                           Kính gửi: - Sở Xây dựng; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Trưởng 

Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu 

hạ tầng nước sạch.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Công văn số 11139/VPUBND-KTTH ngày 23/12/2022 về việc thực hiện Thông tư 

73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Công ty Cổ 

phần nước sạch Hòa Bình, nghiên cứu triển khai thực hiện Thông tư số 

73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích 

khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch; đồng thời triển khai Thông tư 

số73/2022/TT-BTC đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý biết 

thực hiện.  

(Nội dung Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 Quy định chế độ 

quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 

tỉnh, Cổng thông tin điệu tử của Sở Tài chính http://sotaichinh.hoabinh.gov.vn). 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phản ánh về Sở Tài chính để được hướng dẫn kịp thời. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Phòng THTK (Đăng tải); 

- Phòng QLG&CS; 

- Lưu VT. (Đ.Minh) 

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

     Hoàng Văn Lộc 

http://sotaichinh.hoabinh.gov.vn/
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