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THÔNG BÁO 

“Công khai dự toán ngân sách xã  năm 2023 trước khi trình kỳ họp hội đồng 

nhân dân xã lần thứ 04 khóa 25 ” 
 

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; 

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán xã về việc thông báo công  khai 

dự toán ngân sách xã năm 2023 trước kỳ họp HĐND xã lần thứ 04 khóa 25. 

Ủy ban nhân dân xã Gia Tân thông báo công khai 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 Gia Tân. 

+ Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã  

+ Trên trang thông tin điện tử: http://giatan.gialoc.haiduong.gov.vn 

- Thời gian công khai 30 ngày: Từ ngày 12/12/2022 - 11/01/2023 

Ủy ban nhân dân xã Gia Tân thông báo để các tổ chức , cá nhân có liên quan 

được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện; 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Đảng ủy xã; 

- HĐND xã; 

- Trưởng ban đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng thôn trong xã; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
  

 

 

 

            

Phạm Duy Thoại 
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