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THÔNG BÁO
Về việc cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi tiết thường xuyên theo Nghị quyết số
58/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách năm 2021
tại Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn
thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được
ngân sách của Bộ Tài chính nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số
61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thiện
công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà
nước hỗ trợ;
Thực hiện Thông báo số 5053/TB-STC của Sở Tài chính ngày 02/8/2021
về việc cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi tiết thường xuyên theo Nghị quyết số
58/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách năm 2021 đã bố trí của các
đơn vị dự toán cấp tỉnh;
Lãnh đạo Ban thông báo đến các phòng thuộc Ban biết về việc cắt giảm,
tiết kiệm dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Ban Dân tộc là:
1.463.825.000 đồng (Một tỷ bốn trăm sáu mươi ba triệu tám trăm hai mươi lăm
ngàn đồng), gồm:
- Kinh phí thường xuyên: 42.125.000 đồng.
- Kinh phí không thường xuyên: 1.421.700.000 đồng
(Chi tiết theo Thông báo số 5053/TB-STC ngày 02/8/2021 kèm theo)
Đề nghị Lãnh đạo phòng triển khai đến công chức thuộc phòng nghiên cứu, thực
hiện./.
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