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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước  

năm 2019 

 

TRƯỞNG PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang, 

Căn cứ số liệu quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ 

hoạt động trong năm 2019 của đơn vị, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 

(theo biểu mẫu số 04 đính kèm Quyết định này). 

Điều 2. Tổ Hành chính – Tổng hợp, Bộ phận Kế toán chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận:                                            TRƯỞNG PHÕNG 
- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Công chức, nhân viên đơn vị; 

- Trang Thông tin điện tử của Phòng; 

- Công khai trên Bảng của Phòng; 

- Lưu: VT, Kế toán. 

Đinh Văn Cường  
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