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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

 

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; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-

BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình báo cáo tình hình thực hiện công khai 

dự toán ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện Lộc Bình như sau: 

 1. Tình hình công khai ngân sách tại các xã, thị trấn thuộc huyện 

 - Số xã chưa công khai ngân sách: không có 

 - Số xã đã thực hiện công khai: 21 xã, thị trấn (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 

1 UBND TT Na Dương x  x  x  

2 UBND TT Lộc Bình x  x  x  

3 UBND xã Mẫu Sơn x  x  x  

4 UBND xã Khánh Xuân x  x  x  

5 UBND xã Yên Khoái x  x  x  

6 UBND xã Tú Mịch x  x  x  

7 UBND xã Hữu Khánh x  x  x  

8 UBND xã Đồng Bục x  x  x  

9 UBND xã Tam Gia x  x  x  

10 UBND xã Tú Đoạn x  x  x  

11 UBND xã Thống Nhất x  x  x  

12 UBND xã Khuất Xá x  x  x  
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13 UBND xã Tĩnh Bắc x  x  x  

14 UBND xã Sàn Viên x  x  x  

15 UBND xã Đông Quan x  x  x  

16 UBND xã Minh Hiệp x  x  x  

17 UBND xã Hữu Lân x  x  x  

18 UBND xã Lợi Bác x  x  x  

19 UBND xã Nam Quan x  x  x  

20 UBND xã Xuân Dương x  x  x  

21 UBND xã Ái Quốc x  x  x  

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

ngân sách thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

 - Số đơn vị dự toán chưa thực hiện công khai: Không có. 

 - Số đơn vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách: 101 đơn vị. Các 

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

quy định. 

 3. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ 

 - Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ chưa thực hiện công khai: 

Không có. 

 - Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai: 04 đơn 

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

gian quy định. 

 4. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước  

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

chưa thực hiện công khai: Không có. 

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

thực hiện công khai: 80 dự án. Các dự án đã được chủ đầu tư thực hiện công 

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

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình báo cáo Sở Tài chính tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:             
- Sở Tài chính;   

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;                          

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH(TTL).                             

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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