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Số:           /TB-STC-HCSN 
V/v thông báo giảm dự toán chi 

NSNN năm 2021 của Sở Tài chính 

 

Ninh Bình, ngày     tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình 

 
 

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy định một số điểm về điều hành dự toán NSNN 

tỉnh Ninh Bình năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc cắt giảm các khoản chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán 

chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách cấp 

tỉnh, tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 2287/STC-VP ngày 18/9/2021 của 

Sở Tài chính về việc rà soát cắt giảm, điều chỉnh các khoản chi thường xuyên đã 

bố trí dự toán NSNN năm 2021; 

Sở Tài chính thông báo giảm dự toán chi NSNN năm 2021 của Sở Tài 

chính, theo chi tiết như sau: 

Cấp NS: 02            Nguồn NS: 01 Mã số ĐVSDNS: 1017495 Đơn vị: 1.000 đồng 

 

          Nội dung Chương Loại Khoản Số tiền 

Kinh phí không thực hiện tự chủ (*) 418 340 341 50.000 

Tổng số    50.000 

Số tiền (bằng chữ): Năm mươi triệu đồng. 

Ghi chú: (*) Tăng cường hoạt động mạng LAN, bảo trì bảo dưỡng các 

thiết bị mạng tin học và hỗ trợ triển khai các phần mềm chuyên ngành của Cục 

Tin học - Thống kê, Bộ Tài chính 3trđ; Phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật 

ngành tài chính cho cán bộ ngành tài chính 13 trđ; Phục vụ các đoàn liên ngành 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh 11trđ; Kinh phí thuê tổ chức thẩm định giá xác 

định giá trị các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung để giao nhận 

nợ cho doanh nghiệp (đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thực 



hiện xã hội hóa) theo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh 12trđ; Kinh phí phục vụ 

công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự của tỉnh 11trđ. 

Đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện 

hành./. 

 

 

    Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Lưu: VT, NS, HCSN.HT(2). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thăng 
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