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QUYẾT ĐỊNH  

V/v công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước Quý I/2021 
  

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

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

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Đăk 
Nông ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Đắk 
Nông về việc chủ trương và bổ sung dự toán kinh phí mua xe ô tô cho các cơ quan, 
đơn vị và các huyện; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh Đắk 
Nông về việc phân bổ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các cơ quan, đơn vị (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-STP ngày 0402/2021 của Sở Tư pháp về việc giao 
bổ sung dự toán kinh phí mua xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-STP ngày 19/02/2021 của Sở Tư pháp về việc 
phân bổ kinh phí  phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1); 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN Quý I/ 2021 cho các đơn vị 
thuộc Sở Tư pháp. 

(Theo biểu chi tiết đính kèm)  

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

Thủ trưởng Sở Tư pháp; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC 
- Sở Tài chính; 
- Kho bạc NN tỉnh; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 
- Lưu VT, VP. 

                                                                                                                            
                                                                                        Nguyễn Trung Hiếu 
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