
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      

Số:        /QĐ-SCT Bình Định, ngày       tháng  11  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nƣớc bổ sung  

năm 2019 của Sở Công Thƣơng 

  

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với dự toán ngân sách, tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Sở Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-SCT ngày 15/11/2019 của Giám đốc Sở 

Công Thương về việc giao dự toán NSNN bổ sung năm 2019 cho Văn phòng Sở 

với số tiền 86.280.000 đồng (Tám mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng); 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán NSNN bổ sung năm 2019 của 

Sở Công Thương Bình Định (theo Phụ lục đính kèm). 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng 

hợp, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./.    
     

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTCTH. TMN 

    

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Ngô Văn Tổng 



 

 

Chƣơng: 416 
   

     
DỰ TOÁN CHI NSNN ĐƢỢC GIAO BỔ SUNG VÀ PHÂN BỔ CHO  

VĂN PHÒNG SỞ NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SCT ngày        /11/2019 của Sở Công Thương) 

     

   
ĐVT: 1.000 đồng 

STT Nội dung 

Tổng số 

đƣợc 

giao 

Tổng số 

đã phân 

bổ 

Văn 

phòng 

Sở 

          

  Mã số đơn vị sử dụng NSNN     1072755 

  Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 86.280 86.280 86.280 

1 Chi quản lý hành chính 86.280 86.280 86.280 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ 
86.280 86.280 86.280 

  Loại 340 - Khoản 341 - Nguồn 15       

  

Tổ chức Đoàn công tác sang làm việc với 

Sở Công Thương các tỉnh Nam Lào tại tỉnh 

Champasak, Nước Cộng hòa Dân chủ nhân 

dân Lào 

86.280 86.280 86.280 

  
Mã số Kho bạc Nhà nƣớc nơi giao 

dịch 
2011 
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