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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2021 

 của Sở Xây dựng 

  

 GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 

14/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

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 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 05/QĐ-SXD ngày 12/01/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị: Thanh tra Sở; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-SXD ngày 12/01/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2020 cho đơn vị: Văn phòng Sở; 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SXD ngày 19/01/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về việc giao dự toán bổ sung thực hiện kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 cho đơn vị: Văn phòng và Trung tâm Quy hoạch & Giám định chất 

lượng xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 19/01/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về việc giao dự toán bổ sung thực hiện kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 cho đơn vị: Thanh tra Sở; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 01/02/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 để thực hiện các dự án quy 

hoạch; 

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 30/03/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 để thực hiện công tác lập 

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 30/6/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 để thực hiện lập dự án Xây 

dựng, quản lý sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020;Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2021-2025 và định hướng đến năm 2030, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về kinh phí cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên còn lại năm 2021 

của đơn vị: Sở Xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-SXD ngày 24/8/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh 

về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của đơn vị: Văn phòng Sở; 

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-SXD ngày 09/9/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh 

về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của đơn vị: Văn phòng Sở; 

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây 

Ninh về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của đơn vị: Sở Xây dựng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 

2021 của Sở Xây dựng (theo các biểu đính kèm), công khai trên trang thông tin điện tử 

của đơn vị tại địa chỉ: http://soxaydung.tayninh.gov.vn. 

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

 Điều 3. Chánh Văn phòng và các phòng có liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

- Sở Tài chính; PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 3; 
- Trang thông tin điện tử SXD;  
- Ban GĐ Sở (báo cáo); 
- Lưu: VT, VP.  
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