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Số: 127/QĐ-BQL  Khánh Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 

2021 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa 

 

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 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 3242/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban Quản lý dự 

án Phát triển tỉnh Khánh Hoà; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính kế toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV/2021 

của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (Theo biểu đính kèm). 

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

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính kế toán và các phòng liên quan thuộc Ban Quản 

lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa thực hiện Quyết định này./. 

 Nơi nhận): 
- Như Điều 3 (VBĐT).  

- Lưu: VT, TCKT (Mỹ). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

                                              Châu Ngô Anh Nhân 
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