ƯBND TỈNH TIỀN GIANG
THANH TRA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: & /QĐ-TT

Tiền Giang, ngày ỉ?s tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố công khai dự toán ngân sách (bổ sung) năm 2020

của Thanh tra tỉnh

Căn cứ Nghị định số 163/2016/ND-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 tháng 6 năm 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 tháng 9 năm 2018 của Bộ
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15
tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với
đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ công văn số 3652/STC-QLNS ngày 31/12/2019 của Sở Tài chính
về việc thẩm định phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách bổ sung năm 2020
của Thanh tra tỉnh (theo các biếu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban Lãnh đạo, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ
và toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư sổ 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đom vị:
Chưomg:
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BỔ SUNG) NĂM 2020
định số G3 /QĐ-^r. ngày $./5./2020 của Thanh tra tỉnh)
(Dùng cho đom vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng

Số
TT
1

Nội dung

2
Tong so thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
A
Số thu phí, lệ phí
I
'.ệ phí
1
Phí
2
Chi từ nguồn thu phí được đế lại
II
Chi sư nghiêp..............................
1
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
a
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
b
Chi quản lý hành chính
2
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
a
Kinh
phí không thực hiện chế độ tự chủ
b
Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
III
Lệ phí
1
Phi
2
Dự toán chi ngân sách nhà nước
B
Nguồn ngân sách trong nưóc
I
Chi quản lý hành chính
1
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (thu hồi sau TT)
1.1
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (thu hối sau TT)
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ ( giảm do điều chỉnh chỉ tiêu biên chế)
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
2
...

II

Nguồn vốn viện trợ

III

Nguồn vay nợ nước ngoài

Dự toán đưọc giao
3

5.658.553.620
5.658.553.620
5.658.553.620
5.108.957.314
360.000.000
-189.596.306

