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Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ban biên tập Website Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các phòng thuộc Sở. 

 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 356/VP-KT ngày 

31/01/2019 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông báo Thông tư số 

126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và 

sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 

nghiệp đến năm 2025”. 

Thông tư số 126/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

11/02/2019 và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-

TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung Thông tư được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và đính kèm theo Công văn này. 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo cho các đơn vị được biết và triển 

khai áp dụng (nếu có). Đề nghị Ban biên tập website đăng văn bản này lên 

website của Sở Thông tin và Truyền thông để doanh nghiệp, tổ chức, công dân 

được biết. 

Trên đây là ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị các đơn vị 

thực hiện./.  

 

  Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Các PGĐ Sở; 

 - Lưu: VT, KHTC. 
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