
  

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  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021(đợt 2) 

 

Căn cứ Thông tư  61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính về việc 

hướng dẫn 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 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; 

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-SCT ngày 23/12/2021 của Sở Công Thương về 

việc giao bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2) cho Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp; 

Xét đề nghị của Phòng Hành chính – Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công khai bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2) 

cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (Phụ lục biểu số 2 

đính kèm). 

Điều 2: Căn cứ nội dung bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2021 

(đợt 2) của Trung tâm, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện đúng Quy định của 

Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3: Phòng HCTH đăng tải lên trang thông tin điện tử Trung tâm. 

Điều 4: Các ông (bà) Trưởng phòng hành chính – Tổng hợp, ban Giám đốc, 

các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm có trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày 23/12/2021.  

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Kế toán; 

- Lưu :VT, HCTH. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Diệu 
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