
Mẫu số 04/QĐ-CKNS 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HOÀI TÂN 

   Số: 11A /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hoài Tân, ngày 05 tháng  01  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022  

được HĐND phường khóa XIII, kỳ họp thứ 3 quyết định 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  
 

  ăn     u t T   h    h nh quy n     ph  ng ngày 1  6 2015;   u t sử    i, b  

sung một số  i u  ủ   u t T   h    h nh phủ và  u t T   h    h nh quy n     ph  ng 

ngày 22/11/2019;  

 ăn    Ngh    nh số 163 2016 NĐ- P ngày 21 tháng 12 năm 2016  ủ   h nh phủ 

Quy   nh  hi tiết thi hành một số  i u  ủ   u t Ngân sá h nhà n ớ ;  

 ăn    Thông t  số  343 2016 TT-BT  ngày 30 tháng 12 năm 2016  ủ  Bộ Tài 

 h nh h ớng dẫn thự  hiện  ông kh i ngân sá h  ối với  á   ấp ngân sá h; 

 ăn    Quyết   nh số 18002 QĐ-UBND ngày 22 12 2021  ủ  UBND th  xã Hoài 

Nh n v  việ  gi o dự toán ngân sá h     ph  ng năm 2022 

 ăn    Ngh  quyết số 1  NQ-HĐND ngày 2  12 2021  uả HĐND ph ờng khó  

    , k  h p th  3 v  việ  ph  duyệt dự toán ngân sá h     ph  ng năm 2022, 

 ét    ngh   ủ  Bộ ph n tài  h nh-kế toán ph ờng, 

 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của phường Hoài 

Tân ( theo các biểu đính kèm).  

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

Điều 3.Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, Bộ phận tài chính-kế toán phường tổ 

chức thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận :                                                                
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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