
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM QUAN TRẮC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số :         /QĐ-TTQT Bình Định, ngày       tháng        năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 

của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 

   

GIÁM ĐỐC  

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ qui 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số: 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử 

dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 

và năm 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-STNMT ngày 04/8/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho Trung tâm 

Quan trắc tài nguyên và môi trường. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công bố công khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường theo phụ biểu đính kèm.                    
 

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

Điều 3.  Trạm Giám sát môi trường, phòng HC-TH và các phòng chuyên 

môn của Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
 

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT(BC);  

- Sở KH và ĐT BĐ; 

- Sở Tài chính BĐ; 

- KBNN BĐ; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, KT.NQ(11). 

 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Đoàn Khoa Tiến 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-08-18T14:31:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Đoàn Khoa Tiến<tientdk@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
	2020-08-18T15:38:05+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường<ttqtmt@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
	2020-08-18T15:38:15+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường<ttqtmt@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
	2020-08-18T15:38:16+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường<ttqtmt@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
	2020-08-18T15:38:17+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường<ttqtmt@stnmt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




