
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

      Số: 06/TB-UBND                                
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Thư, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai Dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 

  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

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 số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính 

hướng dẩn thực hiện công khai ngân sách đối các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 07/01/2023 của HĐND xã Kỳ 

Thư về việc Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND xã Kỳ 

Thư về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023; 

UBND xã Kỳ Thư thông báo niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 

2023 như sau: 

1. Nội dung niêm yết công khai:  

UBND xã tổ chức niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 

tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND xã về việc công 

bố công khai dự toán ngân sách năm 2023. 

2. Hình thức công khai:  

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Kỳ Thư 

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử UBND xã  

- Đăng tải trên hệ thống quản lý văn bản hồ sơ công việc UBND xã  

- Niêm yết công khai tại hội quán các thôn 

3.Thời hạn niêm yết công khai: 30 ngày liên tục kể từ ngày 10/01/2023 đến 

hết ngày 10/02/2023. 

Trong thời gian niêm yết, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - 

xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân có ý kiến phản ánh xin gửi về Tài 

chính- Kế toán xã. 

Vậy UBND xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, ban ngành và toàn thể 

nhân dân được biết.  
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các phòng ban đơn vị cấp xã; 

- Lưu: VT, BNS; 

- Gủi điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền  
 

 

 


		phanvanthien.kythu@hatinh.gov.vn
	2023-03-16T16:38:47+0700


		ubkythu.ka@hatinh.gov.vn
	2023-03-18T13:06:07+0700




