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BÁO CÁO 

Về việc thực hiện công khai dự toán NSNN quý I năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 15/6/2017 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 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Ngày 09/4/2021 Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-STC về 

việc thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2021 của Sở Tài 

chính, Sở Tài chính (đơn vị sử dụng ngân sách) báo cáo Sở Tài chính (cơ quan 

quản lý) như sau: 

I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị như sau: 

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách:  Không có 

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: Chi tiết theo biểu sau. 

STT Tên đơn vị 

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng nội 

dung 

Chưa 

đúng nội 

dung 

Đúng 

hình thức 

Chưa 

đúng 

hình thức 

Đúng 

thời gian 

Chưa 

đúng thời 

gian 

I Đơn vị dự toán        

1 Sở Tài chính X  X  X  
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II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai 

nhưng chưa đúng quy định: Không có. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà 

nước quý I năm 2021 của Sở Tài chính, gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 
- 

Nơi nhận:                                                                                   

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TCHCSN Sở TC (BC); 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, KT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Anh Yến 
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