
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 769 /STC-QLNS Bình Thuận, ngày 12 tháng  3   năm 2020 
V/v: thực hiện hệ thống mục 

lục ngân sách nhà nước theo 

quy định tại Thông tư số 

93/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 của Bộ Tài chính 

 

 

 Kính gửi:  

                 - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

                 

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 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân 

sách nhà nước. 

Để triển khai áp dụng việc thực hiện hệ thống mục lục ngân sách nhà 

nước theo quy định tại Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ 

Tài chính. Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 

93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 để thực hiện theo đúng quy định. 

Nội dung Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài 

chính được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ 

http://stc.binhthuan.gov.vn, chuyên mục “Văn bản QLNN, điều hành”, đề nghị 

các sở, ngành, địa phương truy cập vào địa chỉ trên để tải văn bản. 
 

Đề nghị các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                           
GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố;  

- Phòng QLCS, TCĐT, TC-HCSN, Thanh tra; 

- Website Sở: để phổ biến công bố; 

- Lưu VT, QLNS, V.Anh. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ba 
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