
UBND TỈNH BẮC KẠN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     BAN DÂN TỘC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:............../QĐ-BDT                             Bắc Kạn, ngày      tháng 02 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Ban Dân tộc 

tỉnh Bắc Kạn 

 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 – Dự án 2: Chương trình 135 cho Ban 

Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BDT ngày 17/02/2020 của Ban Dân tộc tỉnh 

Bắc Kạn về việc giao dự toán NSNN năm 2020 ; 

Xét đề nghị của Thanh tra & Văn phòng Ban Dân tộc,  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Ban 

Dân tộc tỉnh Bắc Kạn (theo biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.. 

Điều 3: Phòng Chính sách tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp, Thanh tra 

và Văn phòng tổ chức thực hiện quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng CSTT&KHTH; 

  TTr&VP; 

- Lưu VT-KT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Triệu Thị Thu Phương 

 



   

Tên đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn  

Chương: 483  

   

 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số       / QĐ-BDT ngày 17/02/2020) 

  

Đơn vị: Nghìn 

đồng 

STT Nội dung Dự toán được giao 

A B 2 

I Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.337.000 

1 Chi quản lý hành chính 4.337.000 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 

1.2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 0 

1.2 Chương trình mục tiêu (Chương trình 135) 4.337.000 

a 

 

Tiểu Dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ 

cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản 

đặc biệt khó khăn (Mã nguồn NSNN: 12-100; Mã CTMT: 

0023) 

 

4.337.000 
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