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BIÊN BẢN 

Niêm yết kết thúc thời gian công khai số liệu thu, chi NS xã quý I năm 2022 
 

      I. Thời gian: 7h30 ngày 19 tháng 4 năm 2022 

      II. Địa điểm: Tại Trụ sở UBND xã Sơn Ninh 

      III. Thành phần: Gồm toàn thể cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân, thôn trưởng 9 

thôn. 

IV. Nội dung 

      1. Ông Nguyễn Xuân Huy - Chủ tịch UBND xã thông qua Thông tư số 343/2016/TT-

BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai 

ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị 

dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

      2.Thông báo kết thúc thời gian niêm yết công khai số liệu thu, chi NS xã Quý I năm 

2022. 

      3. Hình  thức công khai: 

      - Thông báo trước Cán bộ, công chức, thôn trưởng  9 thôn. 

      - Niêm yết tại Trụ sở UBND xã, trang cổng thông tin xã Sơn Ninh  

      4. Địa điểm, thời gian niêm yết. 

      - Niêm yết tại Trụ sở UBND xã và trang thông tin điện tử xã Sơn Ninh. 

      - Thời gian niêm yết: Từ ngày 19/4/2022 

      5. Yêu cầu: Cán bộ, công chức, 9 thôn xem bảng niêm yết các nội dung kết thúc công 

khai tài chính nếu có điều gì thắc mắc phản  ánh về Ban thanh tra nhân dân xã hoặc Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân xã. 

        Biên bản được thôn qua vào 9h cùng ngày và các thành viên nhất trí 100%. 

                Thư ký   Chủ tịch UBND xã 

 

 

 

  

            Phan Thị Nam                                                     Nguyễn Xuân Huy 
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