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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
quý 1 năm 2022 của trường THPT Minh Đạm
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT MINH ĐẠM

Căn cứ vào Quyết định số: 1327/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của Ủy Ban
nhân dân tỉnh Bà rịa-Vũng tàu về việc thành lập trường THPT Minh Đạm;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 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 tài trợ;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà
nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ
Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Quyết định 1127/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 ;
Xét đề nghị của kế toán trường THPT Minh Đạm.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý 1
năm 2022 của trường THPT Minh Đạm
(Biểu phụ lục kinh phí đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Hội đồng trường, tổ Văn phòng, kế toán và các thành viên trong
trường tổ chức thực hiện Quyết định này./.
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