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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 29 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính ñối với ngân sách nhà nước,
các ñơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án
ñầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà
nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các Quỹ có nguồn từ các khoản
ñóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về
việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính ñối với các cấp ngân sách nhà
nước và chế ñộ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HðND ngày 12/12/2016 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 3 về phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương
năm 2015 của tỉnh Bình Thuận;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Công văn số 7400/STCQLNS ngày
20 tháng 12 năm 2016,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 của tỉnh
Bình Thuận theo các Biểu chi tiết ñính kèm Quyết ñịnh này.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính,
Giám ñốc Kho bạc nhà nước Bình Thuận, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết ñịnh
thi hành./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

