
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ LÊ NINH

Số: 91/QĐ-CTUBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   
 Lê Ninh, ngày  13  tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 
V/v công bố công khai thực hiện Dự toán ngân sách xã quý 2 năm 2022

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÊ NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 
19/6/2015;

Căn cứ luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH11 ngày 25/6/2015;
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 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 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 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và 
hướng dẫn số 1005/STC-KHNS ngày 9/5/2017 của Sở tài chính về việc hướng dẫn 
thực hiện Công khai NSNN đối với các cấp ngân sách ;

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 Nghị quyết số : 16/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân xã Lê Ninh về việc phê duyệt dự toán Thu-chi ngân sách xã Lê Ninh năm 
2022 ;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:

Công bố công khai thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách xã quý 2 năm 2022.      
 (Theo các biểu mẫu đính kèm)

Điều 2:
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3:
Văn phòng UBND xã, kế toán NSX tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng TC-KH TX Kinh môn;
- KBNN TX Kinh môn;
- Lưu vt,vp.

CHỦ TỊCH

TRẦN TRUNG KIÊN
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