
  

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THANH TRA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-TTr Tây Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 

 

CHÁNH THANH TRA TỈNH TÂY NINH 

 

Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 

4 năm 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 Thanh tra tỉnh Tây 

Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho các Sở, ban, ngành tỉnh và bổ 

sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Kế hoạch 

phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công khai việc bổ sung dự toán chi ngân sách của Thanh tra tỉnh để 

phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, với tổng số tiền: 22.400.000 đồng 

(Hai mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng). 

 (Phụ lục chi tiết kèm theo) 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng NV;  

- Website Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, KT. 
                               (T.Tâm) 

CHÁNH THANH TRA 
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