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      QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai điều chỉnh tên và thu hồi kinh phí đã giao tại 

Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh.  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

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 số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC 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 số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC 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 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Căn cứ quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc điều chỉnh tên và thu hồi kinh phí đã giao tại Quyết định số 2388/QĐ-

UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh đối với nhiệm vụ không còn thực hiện của 

Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai điều chỉnh tên và thu hồi kinh phí đã giao tại 

Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh đối với nhiệm vụ 



2 
 

Quyet dinh 

không còn thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường, chi tiết theo biểu đính 

kèm.  

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Kế toán Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, 

Giám đốc các đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Văn phòng 

Đăng ký đất đai và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như điều 3 (t/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Tài chính (b/c); 

Gửi bản giấy: 
- Sở Tài chính (b/c); 

- Văn phòng đăng ký đất đai  

(đăng Website); 

- Lưu VT-KT (3bản). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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