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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 
 

                                        

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc cấp kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông báo số 67/TB-STC ngày 25/4/2022 của Sở Tài chính về việc 

bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-STNMT ngày 20/4/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc giao thực hiện nhiệm vụ xác định nhu cầu chuyển mục đích 

sử dụng đất rừng và đất trồng lúa phục vụ Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía 

Đông giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Đăng ký đất đai;  

Xét đề nghị của Kế toán trưởng và Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 cho Văn 

phòng Đăng ký đất đai theo phụ lục đính kèm.  

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2022 được giao bổ sung, thủ 

trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Kế toán trưởng Sở, thủ trưởng đơn vị được giao dự toán 

và các tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận :  

- Như điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Lưu: VT,VP, NTV. 

 

                     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                Nguyễn Thanh Điện 
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