
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 739/QĐ-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Tuyên Quang, ngày 30 tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi 

thành Luật Ngân sách nhà nước; 

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 Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT (theo biểu đính kèm). 

Hình thức công khai: Niêm yết tại Sở Nông nghiệp và PTNT và đăng tải 

trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thời gian công khai: Thời gian 90 ngày kể từ ngày 10/01/2022 đến hết 

ngày 10/4/2022. 

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

Các Ông (Bà): Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh;  

- Sở Tài chính;  

- Như điều 3;  

- Lưu: VT, KHTC  
  
 Nguyễn Văn Việt 



  

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-10T09:45:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-10T09:45:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




