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Số: 161/QĐ-VP

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
của Văn phòng UBND tỉnh
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
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 về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán
ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND
tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND
tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân
sách địa phương năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-VP ngày 22/12/2020 của Chánh Văn
phòng UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của
Văn phòng UBND tỉnh theo các biểu đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng các phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ và
Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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