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UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:             /STC-TCHCSN 

V/v: triển khai Thông tư số 

95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 

của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2021 

                    

                         Kính gửi:  

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

- Nhà Xuất bản; Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai; 

- Tỉnh Đoàn; Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa tỉnh; 

- Các trường: Trường Chính trị tỉnh, Đại học Đồng Nai, 

Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Cao đẳng Kỹ thuật 

Đồng Nai, Cao đẳng Y tế; 

- UBND các huyện và thành phố. 

   

          Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 15297/UBND-KTNS 

ngày 08/12/2021 về triển khai Thông tư số 95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 

của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. 

          Sở Tài chính đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ Thông tư số 

95/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định việc 

lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” và các quy 

định liên quan triển khai, thực hiện theo quy định (đính kèm Thông tư số 

95/2021/TT-BTC). 

         Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để tham mưu xử lý theo quy định. 

               Sở Tài chính triển khai đến các đơn vị nghiên cứu, thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, TCHCSN. 
D:\4. tu ngay 5-12\STT\Trien khai TT 95 dao tao thong 

tin\TK.doc 
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             PHÓ GIÁM ĐỐC               

 

 

 

   

 

                        Trương Thị Hương Bình                                

 
 

Số 42 CMT8, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà.             

Tel: (0251) 3847485 - 3847778 - Fax: (0251)3847433;  Email: vbstaichinh@dongnai.gov.vn 
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