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Nghi Xuân, ngày      tháng  12  năm 2022 

   

THÔNG BÁO 

Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ  

ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện 
 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân 

sách;  

Căn cứ Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày  16 /12/2021 của HĐND 

tỉnh khóa XVIII quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm(%) phân chia 

nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 

2022-2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2022;  

Căn cứ số liệu UBND huyện trình HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 8, HĐND 

huyện khóa XXI. 

 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo công khai số liệu dự toán 

ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp 

huyện như sau: 

1. Hình thức công khai: Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân (địa chỉ: : 

http://nghixuan.hatinh.gov.vn Dự toán, quyết toán thực hiện Ngân sách nhà nước). 

2. Nội dung công khai:  

- Hệ thống các mẫu biểu 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022; Phương án phân 

bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan 

được biết./. 
 

 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các phòng, Ban UBND huyện; 

- BBT cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TCKH. 
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