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 Nam Định, ngày       tháng 4 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

địa phương 3 tháng đầu năm 2021 

 

Thực hiện 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; Văn bản số 3949/BTC-NSNN ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính về việc thực 

hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thông báo công khai tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021 (Có kèm theo các Biểu số 

liệu và Báo cáo thuyết minh). 

Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Tài chính và Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Nam Định; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP6. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 

Hà Lan Anh 
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