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BIÊN BẢN  

KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI 
Quyết toán thu - chi ngân sách xã Hà Kỳ năm 2021 

 

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2022 tại Ủy ban 
nhân dân xã Hà Kỳ 

I. THÀNH PHẦN: 

Ông Vương Văn Đông, Phó chủ tịch HĐND xã; 

Ông Phạm Văn An, Chủ tịch UBND xã; 

Ông Vũ Văn Khanh, Phó chủ tịch UBND xã; 

Bà Nguyễn Thị Huyền, Công chức Tài chính kế toán xã; 

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Công chức Văn phòng thống kê xã; 

Ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng ban thanh tra nhân dân xã. 

II. NỘI DUNG 

Đã kết thúc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân 
sách xã Hà Kỳ quý 3 năm 2022, cụ thể như sau: 

Hình thức công khai: niêm yết danh sách, thông báo trên hệ thống loa 
truyền thanh xã, đăng tải trên cổng thông tin điện tử xã Hà Kỳ - huyện Tứ Kỳ - 
tỉnh Hải Dương http://haky.tuky.haiduong.gov.vn/ 

Thời gian công khai: đã đủ 30 ngày, từ 7 giờ 00 phút ngày 12/10/2022 đến 
hết 17 giờ 00 phút  ngày 11/11/2022. 

Địa điểm công khai: Tại trụ sở UBND xã 

Nội dung công khai: Các biểu mẫu công khai theo thông tư 343/2016/TT-
BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công 
khai tài chính đối với các cấp Ngân sách và chế độ báo cáo tình hình thực hiện 
công khai tài chính, Cụ thể: 

Ý kiến tham gia của các thành viên, nhân dân về niêm yết công khai quyết 
toán thu - chi ngân sách xã Hà Kỳ năm 2021: 

Kết thúc thời gian niêm yết, UBND xã không tiếp nhận được ý kiến thắc 
mắc, khiếu nại nào về niêm yết công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 
xã quý 3 năm 2022 



Các thành viên nhất trí với các biểu mẫu niêm yết công khai. 

Biên bản được thống qua mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên làm căn 
cứ để UBND xã thực hiện lưu hồ sơ./. 

Các thành phần tham dự ký 
 
 
 
 

Vương Văn Đông 
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