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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công khai quyết toán và tình hình thực hiện 

 công khai dự toán ngân sách nhà nước 

  

Căn cứ 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/TT-BTC 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;  

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. 

Thực hiện Công văn số 631/STC-TCĐT ngày 23/3/2021 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai số liệu quyết toán 

và công khai dự toán ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình báo 

cáo như sau: 

I. Tình hình công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ 

ngân sách 

1. Tình hình công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ  

a) Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

chưa thực hiện công khai: Không có. 

b) Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

đã thực hiện công khai: 179 dự án. Trong đó: 

 - Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 là: 154.856,76 triệu đồng. 

 - Tổng vốn thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán niên độ 

ngân sách năm 2020 là: 150.963,43 triệu đồng. 

(Chi tiết biểu số 03/CKTC-ĐTXD kèm theo) 

II. Báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2021; kết quả 

lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án 

trong năm 2020; số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2020 

1. Tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2021 

 a) Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

chưa thực hiện công khai: Không có. 
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 b) Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

thực hiện công khai: 94 dự án với tổng số tiền là 40.669 triệu đồng. Các dự án 

đã được chủ đầu tư thực hiện công khai đúng nội dung, đúng hình thức, đúng 

thời gian quy định. 

(Chi tiết biểu số 05/CKTC-ĐTXD kèm theo) 

2. Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt của từng dự án trong năm 2020 

a) Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

chưa thực hiện công khai: Không có. 

b) Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

đã thực hiện công khai: 44 dự án.  

(Chi tiết biểu số 02/CKTC-ĐTXD kèm theo) 

3. Báo cáo số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2020 

 a) Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

chưa thực hiện công khai: Không có. 

b) Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

thực hiện công khai: 80 dự án. Trong đó: 

- Tổng mức đầu tư: 158.644,01 triệu đồng; 

- Giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư: 151.441,53 triệu đồng; 

- Giá trị quyết toán được phê duyệt: 151.130,26 triệu đồng; 

- Giá trị quyết toán được phê duyệt so với giá trị đề nghị quyết toán của 

chủ đầu tư, giảm: 311,27 triệu đồng. Các dự án đã được chủ đầu tư thực hiện 

công khai đúng nội dung, đúng hình thức, đúng thời gian quy định. 

(Chi tiết biểu số 04/CKTC-ĐTXD kèm theo) 

 Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình báo cáo Sở Tài chính xem xét, tổng 

hợp./.   
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 
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