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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021  

của Chi cục Bảo vệ môi trường 

 
 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

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

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 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 Quyết định số 2752/QĐ-CTUBND ngày 16/12/2008 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-STNMT ngày 30/06/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường (theo các biểu đính kèm). 

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

Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp và lãnh đạo các phòng trực thuộc Chi cục 

Bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 3;                                                                  
- Sở TNMT;     
- Sở Tài chính;                                                 

- Lưu: VT, PTH. MT.(7) 
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Nguyễn Việt Cường  
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