
THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân 
sách xã 9 tháng năm 2021

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-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 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân 

sách;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân xã Hưng Đạo khóa 22, kỳ họp thứ 10 về kết quả thực hiện dự toán 

ngân sách năm 2020 và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số:  11/NQ-HĐND xã ngày 28/6/2021 phê duyệt thực hiện 

thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 về công bố công 

khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng năm 2021;

UBND xã Hưng Đạo thông báo tới toàn thể nhân dân trong xã và các ngành 

phân bổ thụ hưởng ngân sách xã năm 2021 như sau:

1.Thời gian công khai:

Công khai 30 ngày bắt đầu từ 7h30 phút ngày 14/10/2021 kết thúc 16h30 

phút ngày 14/11/2021

2. Hình thức, địa điểm công khai:

Niêm yết tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng năm 2021 theo 

các biểu mẫu quy định tại thông tư 343/2016/TT-BTC tại phòng 1 cửa trụ sở 

UBND xã.

ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày  14 tháng 10 năm 2021



Vậy UBND xã Hưng Đạo thông báo tới toàn thể nhân dân trong xã, các 

ngành được phân bổ thụ hưởng ngân sách nắm được thực hiện./.

     Nơi nhận:         CHỦ TỊCH
TT ĐU, HĐND xã;
Đài truyền thanh xã; 
Lưu VP.,

                                                               Trần Văn Năm
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