
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /STC-QLNS 

Về việc công bố công khai 

tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách quý I năm 2021 

Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021; 

Thực hiện quy định tại khoản 3, điều 7, Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính: “Công khai số liệu và thuyết minh tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý đã được báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh”. 

Thời điểm công khai: Theo quy định tại khoản 3, điều 10, Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính: “Báo cáo tình hình thực 

hiện ngân sách địa phương hằng quý, 06 tháng phải được công khai chậm nhất 

là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng”. 

Hình thức công khai: Theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 15 Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2015: “Việc công khai ngân sách nhà nước được thực 

hiện bằng một hoặc một số hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm 

việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản 

đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin 

điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;”. Trong đó có hình 

thức bắt buộc là công bố trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. 

Sở Tài chính báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công 

khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 bằng hình thức 
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Thông báo đến các cơ quan, đơn vị và công bố trên Trang thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. 

(Dự thảo thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách quý I năm 2021 gửi kèm theo công văn này) 

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo công khai tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021, Sở Tài chính sẽ thực hiện công bố 

trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. 

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lañh đaọ sở; 

- CVP; 

- Các phòng: TCHCSN, TCĐT, Tin học; 

- Trang thông tin điện tử sở Tài chính; 

- Tổ công tác; 

- Lưu VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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