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Bạch Đằng, ngày 05 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân thu, chi ngân sách xã quý III năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẠCH ĐẰNG
 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày19/6/2015
 Căn cứ luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.
 Căn cứ quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, 
các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà 
nước, các quỹ có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ 
các khoản đóng góp của nhân dân.

 Căn cứ thông tư số 03/2005/TT-BTC của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế 
công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình 
công khai tài chính.

Căn cứ thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính về công 
tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách;

 Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thị xã Kinh 
Môn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 
Nghị Quyết số 62 ngày 08 tháng 01 năm 2021 của HĐND xó về việc phê chuẩn dự 
toán thu, chi ngân sách xã năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách xã quý III năm 

2021 của UBND xã Bạch Đằng. (Theo các biểu mẫu đính kèm)
Điều 2:    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Văn phòng HĐND - UBND xã, kế toán ngân sách xã và các ngành có 

liên quan căn cứ vào thực hiện quyết định này.
Nơi nhận:
- KBNN, Phòng TC-KH huyện (B/c)
- TT Đảng uỷ -HĐND - UBND xã (Bc)
- Các ngành liên quan.
- Lưu văn phòng, kế toán
- Công khai tại Trụ sở UBND

CHỦ TỊCH

Trần Văn Tặng




		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-10-11T14:36:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Trần Văn Tặng<tranvantang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T15:06:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Bạch Đằng<bachdang.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-11T15:06:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Bạch Đằng<bachdang.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




