
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V  v  c c n     c n   h   quyết to n n  n s ch  

năm 2018 củ  tỉnh Lạn  Sơn 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ mười bốn phê chuẩn quyết toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; 

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 03/TTr-STC ngày 

06/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ  u 1. Công bố công khai số  iệu quyết toán ngân sách năm 2018 của 

tỉnh Lạng Sơn, chi tiết theo các biểu kèm theo Quyết định này. 

Đ  u 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trường các sở, ban, 

ngành, đơn vị, tổ chức liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có 

trách nhiệm thực hiện Quyết định này /  

   Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 2; 

- Bộ Tài chính  b/c ;      

- Thường trực Tỉnh ủy  b/c ;   

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;                            

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- PVP, các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH LTH . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

N uy n C n  Trưởn  
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