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QUYÉT DINH
V/v Công bô công khai du toán ngân sach näm 2021

Truing Trung câp Kg thu@t - Nghi@p vy Häi cúa

HIEU TRUÖNG TRUÖNG TRUNG CÁP KY THUAT - NGHI¢P VU HÄI PHÒNG

Can cu Quyêt dinh só 70 /QD-BXD ngay 25/01/2018 cúa B$ Xay dung vè viêc 

dinh chúc näng, nhi@m Vy, quyen hen và co to chúc cùa Truöng Trung câp Ky thuât

Nghi@p vy Häi Phong,

Can cu Nghi dinh só 163/2016 /ND-CP ngay 21/12/2016 cùa Chinh phù quy dinh

chi tiêt thi hành môt sô dièu cùa Luât Ngân sách nhà nuôc;

Can cu Thong tu só 61/TT-BTC ngdy 15/6/2017 cùa B$ Tài chinh hung dan thyc

hiên công khai ngân sách dói vói don vi du toan ngân sách, cac tô chic dupe ngân sách nhà

nuóc ho tro; Thông tu só 90/2018/TT-BTC ngdy 28/9/2018 cùa Bò Tai chinh vè viêc su 

bô sung mot só dièu cùa Thông tu só 61/TT-

Can cu Quyét dinh só 1662/QD-BXD ngdy 28/12/2020 cùa B÷ Xay dung vè viêc

sách nhà nuóc nam 2021 (dot 1) cho Tru%ng Trung câp Ky thuâtgiao du toan thu, chi 

- Nghiêp vy Hai Phong;
Theo dè nghi cùa ông Truöng phong Tài chinh Ké toán.

-

QUYÊT DINH
Diêu 1. Công bó công khai só lieu du toán ngân sách nãm 2021 cùa Trudng Trung

cáp Ky thuât - Nghi@p vu Hai Phong (theo biéu so lieu din 

Dièu 2. Quyét dinh nay có hiêu lure ke tir ngdy ky,

Diêu 3. Truöng phong Töng hop, Truöng Phong Tai chinh Ké toán và các don vi,

Quyét dinh nay. 1ca nhân liên quan tô chic thuc 
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Truöng Trung cáp KY thuât - Nghiêp vu Hãi 

DU' TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NÁM 2021

(Kem theo Quyét dinh só 40 /OD-TCKT ngay 29 tháng 01 nam 2021 cua Hiêu
truong Truong Trung cap Ky thuât - Nghiêp vu Hai 

Don vi tinh: triéu dông
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