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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán 

 ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

 Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 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 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với 

đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hổ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 4457/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-STNMT ngày 15/11/2021 của Sở tài nguyên và 

Môi trường về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 

2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất (theo biểu đính kèm).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính và các phòng có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     

                                                                              

Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3;   
- Sở Tài chính tỉnh Bình Định; 

- Sở TN&MT; 

- VPĐK (công khai trên website Sở);              
- Lưu: VT, HCTH, KHTC, UH.       

                                                                                 

                                                                        Trần Thế Bửu 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-11-23T14:48:21+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Thị Thanh Hiền<hienntt@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-11-23T16:10:40+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trần Thế Bửu<buutt@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-11-23T16:38:41+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-11-23T16:38:42+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-11-23T16:38:42+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-11-23T16:38:49+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Phát triển quỹ đất<ttptqd@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




