
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:        /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                  Bắc An, ngày 09 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v niêm yết công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2022

Căn cứ Thông tư số 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 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 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;

Căn cứ Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Bắc 
An về việc công bố công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2022;

Nay UBND xã Bắc An thông báo về việc niêm yết công khai quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước năm 2022 cụ thể như sau:

1. Thời gian niêm yết công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 
2022 kể từ hồi 7 giờ 30 phút ngày 09/01/2023 đến 7 giờ 30 phút ngày 
09/02/2023.

2. Địa điểm niêm yết công khai tại: Phòng một cửa của UBND xã Bắc 
An.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu công chức Kế toán - ngân sách xã, Đài 
truyền thanh xã thông báo để toàn thể cán bộ, công chức cơ quan và nhân dân 
được biết./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: TCKT, VP.

CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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