
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG HƯNG

 Số:      /TB-UBND

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

Hồng Hưng, ngày 03  tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
Công khai dự toán ngân sách xã năm 2023 đã được kỳ họp thứ 5

HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 phê chuẩn

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; Văn bản số 3949/BTC-NSNN ngày 5/4/2018 của Bộ Tài chính 

về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015;

Căn cứ Công văn số 1005/STC-KHNS ngày 09/5/2017 của Sở Tài chính 

về hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính – Kế toán xã về việc thông báo 

công khai số liệu dự toán ngân sách xã  năm 2023 đã được kỳ họp thứ 5 HĐND 

xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 phê chuẩn;

Ủy ban nhân dân xã Hồng Hưng thông báo công khai số liệu dự toán 

ngân sách xã năm 2023 (Có biều số liệu kèm theo);

- Hình thức công khai:                                                                                                                                          

+ Niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hồng Hưng;

+ Niêm yết tại nhà văn hóa các thôn trên điah bàn xã;

+ Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã;

+ Thông báo trong các hội nghị của xã;

+ Thông báo trên cổng thông tin điện tử xã;

- Thời gian công khai: Từ ngày 03/01/2023- 05/02/2023



Ủy ban nhân dân xã Hồng Hưng thông báo để các tổ chức, cá nhân, nhân 

dân trên địa bàn xã được biết./.

Nơi nhận:
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Trưởng ban đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

           
         Phạm Văn Hanh
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