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THÔNG BÁO 

Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính Bình Thuận tại 

Công văn số 769/STC-QLNS ngày 12/3/2020 

           

       

Ngày 12/3/2020, Sở Tài chính Bình Thuận có ban hành Công văn số 

769/STC-QLNS về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục 

ngân sách nhà nước; 

UBND thành phố thông báo đến Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn 

thể thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã biết và nghiên cứu Thông tư số 

93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính 

Bình Thuận tại Công văn số 769/STC-QLNS trên mạng Internet, tại địa chỉ 

Website: http://stc.binhthuan.gov.vn để triển khai thực hiện. 

Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo 

về UBND thành phố (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tổng hợp) 

để biết, chỉ đạo thực hiện tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND tp; 
- CT, các PCT UBND tp; 
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể tp; 
- UBND các phường, xã; 
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng; 
- Chuyên viên mạng đăng tải thông tin trên  
Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, Kto, TC(D.      ) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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