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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai tình hình thực hiện quyết toán dự án  

hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

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

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà 

nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 

trợ, các dự án đàu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các 

doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có 

nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;  

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý 

sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 

Xét đề nghị của trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Tờ trình số 

51/TTr-TCKH ngày 18/02/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố, công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành thuộc nguồn vốn NSNN năm 2021 trên địa bàn thị xã Mường Lay. 

(Có biểu chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc 

Nhà nước thị xã Mường Lay, các đơn vị chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và các 

đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước thị xã Mường Lay và thủ trưởng các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Trang TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, TCKH, CVKT. 
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