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Q YẾT  ỊNH 

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đai 

 

CHI C C TR  NG CHI C C Q  N      T  AI 

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 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính s a 

đổi,  ổ sung một số điều của 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 Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc  an hành Quy định chức năng, nhiệm v , quyền h n và cơ c u tổ chức 

của Chi c c Quản lý đ t đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-STNMT ngày 31/12/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc phân  ổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cải cách tiền lương 

năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Phó trưởng phòng phòng  ành chính – Kinh tế đ t. 

Q YẾT  ỊNH: 

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

2022 của Chi cục Quản lý đất đai (theo phụ lục đính kèm). 

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

 iều 3. Phó Trưởng phòng phòng  ành chính – Kinh tế đất và lãnh đạo các 

phòng liên quan trực thuộc Chi cục Quản lý đất đai tổ chức thực hiện Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:                                                                          CHI C C TR  NG 
- Sở TNMT; 

- Sở Tài chính;  

- VPĐK (website Sở);      

- Như Điều 3;                                                       
- Lưu: VT, AVu(5) 

 

Hu nh Phúc Ngu  n 
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