
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  2154 /QĐ-UBND                  Bảo Lạc, ngày  18 tháng 7 năm 2022               
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021  

của huyện Bảo Lạc 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của  luật Luật Ngân sách Nhà nước;  

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

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

  Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 5 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện Bảo Lạc về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của 

huyện Bảo Lạc (Theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

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

 Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức 

thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c);                                                                                                  

- Sở Tài chính (b/c); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Cơ quan của các Đoàn thể ở huyện;   

- Kho bạc nhà nước huyện;     

- Cổng TTĐT huyện;                            

- UBND các xã, thị trấn;                                                       

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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