
 UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Số:              /SGTVT-VP 

V/v thông báo văn bản                    

của Thủ tướng Chính phủ               

mới ban hành 

Quảng Ninh, ngày         tháng 5 năm 2022 

 
 

 

 

 Kính gửi:  Các phòng, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải. 
 

 

Sở Giao thông vận tải thông báo văn bản của Thủ tướng Chính phủ mới ban 

hành cụ thể: 

1. Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 về việc ban 

hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Quyết định 

có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 4 năm 2022.  

2. Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2022 về việc phê 

duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Quyết định có hiệu lực 

thi hành từ ngày 23 tháng 4 năm 2022. 

(Toàn văn Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022; Quyết 

định số 508/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2022 được đăng tải trên Cổng Thông 

tin điện tử thành phần của Sở).  

Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị 

thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, lao động 

trong cơ quan, đơn vị chủ động tra cứu để nắm bắt./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đăng tải Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
(Ngân) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Vũ Văn Kinh 
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