
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 11 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách cắt giảm 50% kinh phí tổ 

chức hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường 

xuyên năm 2021 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 59/QĐ-BDT ngày 12/7/2021 của Ban Dân tộc tỉnh 

Bắc Kạn về việc cắt giảm 50% kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí và tiết 

kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên từ thời điểm 16/6/2021 đến hết năm 

2021; 

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 cắt giảm 50% kinh 

phí tổ chức hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường 

xuyên từ thời điểm 16/6/2021 đến hết năm 2021 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: Thanh tra và Văn phòng, Phòng Chính sách tuyên truyền và Kế 

hoạch tổng hợp  tổ chức thực hiện quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng CSTT&KHTH; 

- Thanh tra & 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 

PHÂN BỔ  CẮT GIẢM  50% KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, CÔNG TÁC PHÍ, TIẾT 

KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ THỜI ĐIỂM 16/6/2021 ĐẾN HẾT NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BDT  ngày     / 7//2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn) 

     

   Đơn vị: 1000 đồng 

STT Nội dung Tổng số 

Chi tiết kinh 

phí giao đầu 

năm theo đơn 

vị sử dụng 

Chi tiết kinh 

phí cắt giảm 

50% kinh phí 

hội nghị và 

tiét kiệm 

thêm 10% 

theo đơn vị sử 

dụng 

A B 1 2 2 

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

phí 
      

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 5.018.020 5.018.020 -105.000 

1 Chi quản lý hành chính 4.718.020 4.718.020 -105.000 

 C483-340-341    

1.1 
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (13-

200) 
2.321.000 2.321.000 -18.000 

1.2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 2.397.020 2.397.020 -87.000 

 1.2.1 

Tuyên truyền, kiểm tra, tổng hợp các 

chính sách dân tộc, quản lý Chương trình 

135 (12-200) 

141.000 141.000 -4.000 

 1.2.2 

Thực hiện các chính sách dối với người  

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

(12-108) 

1.672.000 1.672.000 0 

1.2.3  

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động Bình 

đẳng giới vùng Dân tộc thiểu số giai đoạn 

2018-2025" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

(12-200) 

70.000 70.000 -1.000 

 1.2.4 

Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền 

vận động đồng bào vùng Dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2017-2021" trên địa 

bàn tỉnh. (12-200) 

117.000 117..000 -12.000 



1.2.5  

Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng 

tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số" 

tỉnh Bắc Kạn (12-106) 

196.000 196.000 0 

1.2.6 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2025  (12-200) 

65.000 65.000 -7.000 

1.2.7 
Phần mềm xử lý chồng chéo trong công tác thanh 

tra  (12-200) 
10.000  0 

 C483-070-083    

1.2.8 

Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho 

cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 thuộc 

nhóm đối tượng 1 và nhóm đối tượng 2 theo 

quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 

của UBND tỉnh 

 (Loại  070;  Khoản 083; Mã nguồn 12-200) 

 

126.020 126.020 63.000 

2 
Chi các hoạt động kinh tế (Mã ngành 

338 - Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác) 
300.000 300.000 0 

  

Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 

Trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh (mã 

nguồn 12-200) 

300.000 300.000 0 

  KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch KBNN Bắc Kạn 

     

 * Ghi chú:  Giảm Nguồn 13-200 -18.000   

 Nguồn  12-200 -24.000   

  (Loại  070;  Khoản 083; Mã nguồn 12-200) -63.000   

 Tổng cộng -105.000   
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