
UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số             /TB-STC-QLNS 
V/v  cấp  kinh phí lớp Trung cấp lý luận 

chính trị - hành chính hệ không tập trung 

K25B huyện Yên Khánh năm 2021 

        

Ninh Bình, ngày         tháng 6  năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh 
 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 24/12/2020 của Ban thường vụ Tỉnh 

ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2021; Quyết 

định số 1558/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình Quyết 

định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của 

UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức của tỉnh năm 2021. 

 Sở Tài chính nhận được Dự trù kinh phí năm 2021 lớp Trung cấp LLCT - 

HC hệ không tập trung K25B của Huyện ủy Yên Khánh. 

Sau khi thẩm định, Sở Tài chính thông báo cấp kinh phí lớp Trung cấp lý 

luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K25B huyện Yên Khánh năm 

2021 (năm thứ 2) cho đơn vị, số tiền 189.000.000 đồng (Một trăm tám mươi 

chín triệu đồng). 

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

Đề nghị đơn vị rút dự toán tại Kho bạc nhà nước theo quy định tại Quyết 

định số 159/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy 

định về điều hành dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2021, quản 

lý sử dụng kinh phí đúng mục đích và đúng chế độ quy định. 

Sở Tài chính Ninh Bình thông báo cho UBND huyện Yên Khánh để chỉ 

đạo các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TC-KH huyện Yên Khánh; 

- KBNN huyện Yên Khánh; 

- Huyện ủy Yên Khánh; 

- Lưu: VT, QLNS. VC(6) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                      Hoàng Văn Kiên                    
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