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BÁO CÁO
Công tác thực hiện công khai thu- chi ngân sách 06 tháng 

đầu năm 2022 của UBND phường Văn An 

   Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

UBND phường đã tiến hành niêm yết công khai tình hình Thu- chi ngân 
sách quý 3 năm 2022 từ ngày 12/10/2022 đến ngày 12/11/2022, thực hiện theo 
đúng quy định của pháp luật về nguyên tắc công khai tài chính công;

Ngày 12/11/2022 UBND phường kết thúc quá trình niêm yết công khai 
tình hình thu- chi ngân sách quý 3 năm 2022, trong thời gian niêm yết UBND 
phường Văn An không nhận được ý kiến phản hồi hay đơn thư kiến nghị của bất 
kỳ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến công tác thu chi ngân sách 6 tháng đầu 
năm 2022 của UBND phường. UBND phường Văn An đã lập biên bản kết thúc 
niêm yết công khai vào ngày 14/11/2022.

Nơi nhận:
- Phòng TCKH thành phố; 
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- LĐ UBND phường
- MTTQ và các đoàn thể;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Phu

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx
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