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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 08 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai phân bổ dự toán năm 2019 và công khai quyết toán năm
2017 Ngành nông nghiệp và PTNT
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 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 số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 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: 48/2015/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-UBND, ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán NSNN năm 2019;
Căn cứ Thông báo số 3475/TB-STC, ngày 11/12/2018 của Sở Tài chính
tỉnh Kon Tum về việc chỉ tiêu hướng dẫn dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán chi NSNN năm 2019 của Sở
Tài chính số: 08/STC-QLNS, ngày 07/01/2019.
Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-SNN ngày 07/01/2019 của Sở Nông nghiệp
và PTNT về việc giao dự toán chi NSNN năm 2019;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Công khai số liệu phân bổ dự toán năm 2019 và số liệu
quyết toán năm 2017 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Nông
nghiệp và PTNT;
(Theo các phụ lục đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn tỉnh; BQL DA bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng
tỉnh Kon Tum (KfW10); BQL Dự án Phát triển nông nghiệp bền vững; Ban quản
lý rừng đặc dụng Đăk Uy; Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; Thủ
trưởng các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Chi Cục, các Trung tâm trực thuộc
Sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh;
- GĐ, Các PGĐ Sở;
- Lưu VT, KH.
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