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SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI 

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG &  

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

            Số:                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Đồng Nai, ngày            tháng       năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2022 

của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp 

 

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BCT 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 1952/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai; 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo việc 

niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán nhà nước Quý II năm 2022 của 

Trung tâm theo Quyết định số     /QĐ-KC&TV  ngày    /    /2022 đến tất cả cán bộ 

viên chức và người lao động của Trung tâm biết. 

- Địa điểm niêm yết: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công 

nghiệp. 

- Thời gian niêm yết: từ ngày 08/7/2022 đến hết ngày 08/8/2022 

- Trong quá trình niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 

I năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp, nếu 

cán bộ công chức, viên chức và người lao động có ý kiến đề nghị góp ý với phòng 

Hành chính – Tổng hợp để tổng hợp báo cáo Giám đốc trung tâm xem xét./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Công Thương; 

- BGĐ TT; 

- Các Phòng thuộc TT; 

- Lưu VT, HCTH. 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Diệu 
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