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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Kỳ Anh, ngày  13  tháng  8 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai quyết toán ngân sách năm 2020 

 
 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2021 của HĐND huyện 

Kỳ Anh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện 

về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020; 

UBND huyện Kỳ Anh thông báo niêm yết công khai quyết toán ngân sách 

năm 2020 như sau:  

1. Nội dung niêm yết công khai: 

UBND huyện tổ chức niêm yết công khai số liệu quyết toán ngân sách 

năm 2020 tại Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện 

về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020. 

 2. Hình thức công khai: 

 - Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện. 

 - Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện. 

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

huyện. 

 3. Thời hạn niêm yết công khai: 60 ngày liên tục kể từ ngày 13/8/2021 

đến hết ngày 12/10/2021. 

 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 phòng 

Tài chính – Kế hoạch huyện. 
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Vậy UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, ban ngành và toàn 

thể nhân dân được biết./. 

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

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- Các trường học; 

- UBND các xã 

- Lưu: VT, TCKH; 

- Gửi điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Linh 
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