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Số:            /QĐ-STNMT   Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 

năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
  

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

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 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 
tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với 
đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 
năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Quyết định công bố công khai, Chánh Văn phòng Sở có 
trách nhiệm công khai tại bảng thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin có trách nhiệm công khai trên trang 
thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục 
Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai, 



Giám đốc các đơn vị sự nghiệp và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc NN tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT,KHTC.
 D:\Trinh\2022\Qdcongkhai. 

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thường



PHỤ LỤC
CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NĂM 2022 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-STNMT ngày 11 tháng 03 năm 2022 
của Sở Tài nguyên và Môi trường)

ĐVT: đồng

STT NỘI DUNG  SỐ TIỀN

I DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 0

1 Chi quản lý nhà nước (Loại 340, khoản 341): 0

a) Kinh phí không thường xuyên (không tự chủ): 0

- Điều chỉnh giảm: (1.640.000.000)

+ Văn phòng Sở (mua sắm xe ô tô chuyên dùng) (1.640.000.000)

- Điều chỉnh tăng: 1.640.000.000

+ Chi cục Bảo vệ Môi trường (mua sắm xe ô tô chuyên dùng) 920.000.000

+ Chi cục Quản lý đất đai (mua sắm xe ô tô chuyên dùng) 720.000.000
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