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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn. 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước, Thông tư số 343/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 

sách, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính như sau: 

I. Tình hình công khai ngân sách tại các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh 

 1. Số xã chưa công khai ngân sách: 01 xã (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng). 

 2. Số xã đã thực hiện công khai: 199 xã. 

 Trong đó: 

 - Đúng nội dung quy định: 199 xã, chưa đúng nội dung quy định: 0 xã 

 - Đúng hình thức quy định: 199 xã, chưa đúng hình thức quy định: 0 xã 

 - Đúng thời gian quy định:  199 xã, chưa đúng thời gian quy định: 0 xã 

 II. Tình hình công khai ngân sách các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

 1. Số huyện chưa thực hiện công khai ngân sách: không có. 

 2. Số huyện đã thực hiện công khai ngân sách: 11/11 huyện, thành phố, 

chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.  

 III. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị dự toán 

ngân sách thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

 1. Số đơn vị dự toán chưa thực hiện công khai:  

- Quyết định công bố công khai:  

 + Quyết toán ngân sách năm 2018: 0 đơn vị; 

 + Dự toán ngân sách năm 2020: 0 đơn vị; 

 - Báo cáo tổng hợp công khai: 

  + Quyết toán ngân sách năm 2018: 6 đơn vị; 

 + Dự toán ngân sách năm 2020: 6 đơn vị. 

 2. Số đơn vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách:  

- Quyết định công bố công khai: 

+ Quyết toán ngân sách năm 2018: 42 đơn vị; 
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 + Dự toán ngân sách năm 2020: 42 đơn vị; 

- Báo cáo tổng hợp công khai: 

 + Quyết toán ngân sách năm 2018: 36 đơn vị; 

 + Dự toán ngân sách năm 2020: 36 đơn vị; 

Các đơn vị đã thực hiện công khai đúng nội dung, đúng hình thức và đúng 

thời gian quy định. 

Một số đơn vị chưa thực hiện tổng hợp báo cáo công khai, UBND tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo công khai ngân 

sách theo quy định tại Điều 6, Điều 10 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính xem 

xét./. 
 

Nơi nhận:             
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT; 

- CPVP UBND tỉnh, các phòng CV;  

- Lưu: VT, KT(LTH).                             

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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