ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: 4816 /QĐ-UBND

Long An, ngày 21 tháng 12 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
của tỉnh Long An
________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
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 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 4180/STC-QLNS ngày
17/12/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của tỉnh
Long An (theo các biểu mẫu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học;
- Phòng KT+THKSTTHC+VHXH;
- Lưu: VT, Ngan.
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