
 

  ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HƢƠNG THỦY 
_______________ 

Số: 2340 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 
______________________________________ 

                   Hương Thủy, ngày 24 tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 

 thị xã Hƣơng Thủy năm 2019 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

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

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một  số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ  h ng tư số 343/2016/  -  C ngày 30 tháng 12 năm 2016 của  ộ  ài 

chính về việc hướng d n th c hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 

sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 08 /NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân thị xã khoá VI, kỳ họp thứ 10 về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng 8 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân thị xã khoá VI, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 về việc điều chỉnh Nghị quyết số 

08 /NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thị xã về việc phê 

chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa 

phương năm 2019; 

Xét đề nghị của  rưởng phòng  ài chính - Kế hoạch thị xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. C ng bố c ng khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương thị xã Hương  hủy năm 2019. (Chi tiết 
theo 07 phụ lục   nh       

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

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã,  rưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức th c hiện Quyết định 

này./. 

                                     

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                            CHỦ TỊCH        

                                              

   

 

 

                          Nguyễn Thanh Minh 

Nơi nhận: 
- Như  điều 3; 

-   ND tỉnh     Huế; 

- Sở  ài chính tỉnh    Huế; 

- Trang th ng tin đtử  X H hủy; 

- TVTU;    HĐND thị xã; 

-  an K XH HĐND thị xã; 

- CT & các PCT UBND thị xã; 

- Lưu V ,  CKH  
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