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THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm
2020 của cơ quan Sở Công Thƣơng
Căn cứ quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh
Đồng Nai Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công thương;
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 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 Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC
hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức
được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
Căn cứ Quyế t đi nh
̣ 575/QĐ-STC ngày 09/12/2019 của Sở Tài chính về việc
giao dự toán thu NSNN – chi ngân sách địa phương năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-SCT ngày 23/12/2019 của Sở Công Thương
về việc giao dự toán thu NSNN – chi ngân sách địa phương năm 2020 cho Cơ
quan Sở Công Thương;
Cơ quan Sở Công Thương thông báo việc niêm yết công khai tình hình thực
hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của cơ quan Sở Công Thương theo
Quyết định số 152/QĐ-SCT ngày 29/7/2020 đến tất cả cán bộ công chức của sở
biết.
- Địa điểm niêm yết: Văn phòng Sở Công Thương.
- Thời gian niêm yết: Từ ngày 30/7/2020 đến hết ngày 29/8/2020.
Trong quá trình niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6
tháng đầu năm 2020 của cơ quan Sở Công Thương, nếu các cán bộ công chức có
ý kiến đề nghị góp ý trực tiếp với phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp để
tổng hợp báo cáo lãnh đạo sở xem xét./.
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