SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT HỢP THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Số: 01/QĐ-THPT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
của Trường THPT Hợp Thanh
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HỢP THANH
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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 5370/QĐ-SGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giao dự toán ngân sách
nhà nước năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của
Trường THPT Hợp Thanh (theo biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức
thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hà Thiện

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT HỢP THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

Số: 36 /QĐ-THPT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai kinh phí dạy nghề học kỳ II năm học 2017- 2018
của Trường THPT Hợp Thanh
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HỢP THANH
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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-SGD&ĐT ngày 09tháng 5 năm 2018 của
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giao kinh phí dạy nghề học kỳ
II năm học 2017 - 2018;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu kinh phí dạy nghề học kỳ II năm học
2017 – 2018 của Trường THPT Hợp Thanh là: 114.750.000, đồng
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức
thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hà Thiện

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT HỢP THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Số: 80 /QĐ-THPT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai giảm trừ dự toán ngân sách năm 2018
của Trường THPT Hợp Thanh
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HỢP THANH
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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-SGD&ĐT ngày 12 tháng 10 năm 2018
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giảm trừ dự toán ngân
sách nhà nước năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu giảm trừ dự toán ngân sách năm 2018
của Trường THPT Hợp Thanh (theo biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức
thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Chí Sỹ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT HỢP THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Số: 81/QĐ-THPT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai điều chỉnh, giao dự toán ngân sách năm 2018
của Trường THPT Hợp Thanh
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HỢP THANH
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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 2437/QĐ-SGD&ĐT ngày 14 tháng 11 năm 2018
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh, giao dự toán
ngân sách nhà nước năm 2018;
,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, giao dự toán ngân sách
năm 2018 của Trường THPT Hợp Thanh (theo biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức
thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Hoàng Chí Sỹ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT HỢP THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

Số: 105/QĐ-THPT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai giảm trừ dự toán ngân sách năm 2018
của Trường THPT Hợp Thanh
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HỢP THANH
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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-SGD&ĐT ngày 12 tháng 10 năm 2018
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giảm trừ dự toán ngân
sách nhà nước năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu giảm trừ dự toán ngân sách năm 2018
của Trường THPT Hợp Thanh (theo biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức
thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Chí Sỹ

