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THÔNG BÁO 
Về việc niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 

IV/2022 của xã Hà Kỳ  
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ – CP  Ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số diều vủa luật Ngân sách Nhà nước; 

 Căn cứ 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 tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà 
nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Quyết định số: 15274/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

UBND huyện Tứ Kỳ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự 

toán thu, chi ngân sách xã năm 2022 cho UBND xã Hà Kỳ năm 2022.  
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 11/01/2022 của HĐND xã Hà Kỳ về 

việc quyết định dự toán ngân sách năm 2022; 
Căn cứ quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND xã Hà Kỳ về 

việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2022; 
Ủy ban nhân dân xã Hà Kỳ thông báo tới toàn thể nhân dân trong xã và các ngành 

được phân bổ thụ hưởng ngân sách  về việc niêm yết công khai dự toán thu, dự toán chi 
ngân sách xã Hà Kỳ quý IV năm 2022 như sau: 

1. Thời gian công khai.  
Thời gian công khai là 30 ngày bắt đầu công khai từ 07 giờ 00  ngày 10 tháng 

01 năm 2023 kết thúc lúc 17 giờ 00 phút  ngày 10 tháng 02 năm 2023 
2. Hình thức công khai. 

  Thông báo danh sách trên hệ thống loa truyền thanh của xã, và niêm yết dự 
toán thu, dự toán chi theo các biểu mẫu quy định tại thông tư 343/2016/TT – BTC 
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ tài chính Tại trụ sở UBND xã, đăng tải trên cổng 
thông tin điện tử xã Hà Kỳ : http://haky.tuky.haiduong.gov.vn/ 

3. Địa điểm công khai : 
 Niêm yết số liệu dự toán thu, dự toán chi tại trụ sở UBND xã; 
 Vậy ủy ban nhân dân xã Hà Kỳ thông báo tới toàn thể nhân dân trong xã, các 
ngành được phân bổ thụ hưởng ngân sách  nắm được và có ý kiến tham gia, bổ sung hoặc 
điều chỉnh số liệu, phản ảnh về UBND xã thông qua văn phòng UBND, Công chức Tài 
chính - Kế toán xã để tổng hợp,báo cáo và kịp thời điều chỉnh./. 
 

Nơi nhận:      
- BTV Đảng ủy; 
- Thường trực HĐND; 
- Lãnh đạo UBND; 
- Công chức UBND xã; 
- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, trưởng thôn; 
- Đài truyền thanh;     
- Lưu: VT. 
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