
UBND QUẬN LONG BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN 

 
Số:  20/TB-MNHS 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đức Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v công khai Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC 

hướng dẫn về  công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 8699/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và 

dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của quận Long Biên giao trường Mầm non 

Hoa Sen; 

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; 

Căn cứ Dự toán thu - chi NSNN năm 2022 đã được phòng Tài chính - Kế 

hoạch quận Long Biên phê duyệt, 

- Nội dung công khai: Trường Mầm non Hoa Sen tổ chức niêm yết công khai Dự 

toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo Biểu số 02 ban hành kèm theo 

Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính. 

- Địa điểm công khai:  + Phòng Hội đồng trường mầm non Hoa Sen. 

    + Cổng thông tin điện tử nhà trường. 

- Thời gian công khai: Từ ngày 27/01/2022 đến hết ngày 27/4/2022. 

- Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp cho bộ phận thực hiện công khai 

(phòng Quản trị - Hành chính nhà trường). 

- Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ ngày 27/01/2021 đến hết ngày 27/4/2021. 

- Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: từ 03 đến 15 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận nội dung ý kiến thắc mắc.  
Nơi nhận: 

- Phòng QT-HC trường; 

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

               Lê Thị Hương Giang 

 

 



UBND QUẬN LONG BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN 

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đức Giang, ngày  27  tháng 01 năm 2022 

 

BIÊN BẢN 
V/v niêm yết công khai Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 

theo Biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC  

ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

 

 

Căn cứ Quyết định số 8699/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và 

dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của quận Long Biên giao trường Mầm non 

Hoa Sen; 

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; 

Căn cứ Dự toán thu - chi NSNN năm 2022 đã được phòng Tài chính - Kế 

hoạch quận Long Biên phê duyệt; 

Căn cứ Thông báo ngày 27/01/2022 của trường Mầm non Hoa Sen về việc 

công khai Dự toán thu-chi NSNN năm 2022; 

Hôm nay, vào hồi 8h35 phút ngày 27/01/2022 tại phòng Hội đồng trường 

mầm non Hoa Sen, thành phần gồm có: 

- Bộ phận thực hiện niêm yết công khai:  

1. Bà Lê Thị Hương Giang    Chức vụ: Hiệu trưởng 

2. Bà Phạm Thị Hường     Chức vụ: Kế toán 

3. Bà Lục Kim Oanh     Chức vụ: Văn thư 

- Người chứng kiến: 

1. Bà Vũ Thị Kiều Oanh (SN 30/7/1980)  Chức vụ: Phó HT - CTCĐ 

2. Bà Chu Thị Bích Ngọc (SN 12/12/1986)  Chức vụ: Phó HT  

3. Bà Đinh Thị Hường (SN 18/4/1985)            Chức vụ: GV - TB TTND 

- Nội dung: Đã tiến hành niêm yết công khai số liệu Dự toán thu - chi ngân sách 

nhà nước năm 2022 theo Biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-

BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính. 

- Địa điểm công khai:  + Phòng Hội đồng trường mầm non Hoa Sen. 

    + Cổng thông tin điện tử nhà trường. 

- Thời gian công khai: Từ ngày 27/01/2022 đến hết ngày 27/4/2022. 

- Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp cho bộ phận thực hiện công khai 

(phòng Quản trị - Hành chính nhà trường). 

- Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ ngày 27/01/2022 đến hết ngày 27/4/2022. 



- Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: từ 03 đến 15 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận nội dung ý kiến thắc mắc.  

 Biên bản lập xong vào hồi 9h00 phút cùng ngày, đã được thông qua các 

thành phần cùng nghe và nhất trí. 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

 

 

 

 

Lục Kim Oanh 

 

NGƯỜI NIÊM YẾT 

 

 

 

 

Phạm Thị Hường 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Hương Giang 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


