
Mẫu số 01/CKNS-BC 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1039 /SKHĐT-VP Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2020 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 
công khai thực hiện dự toán thu-chi  
NSNN Quý II và 6 tháng năm 2020. 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu-
chi ngân sách nhà nước của Quý II và 6 tháng năm 2020 theo 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; 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 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; 

Căn cứ Biểu mẫu số 03 ban hành kèm theo 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. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt. 

I. Tình hình công khai dự toán thu-chi NSNN Quý II và 6 tháng năm 
2020  

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 Kế hoạch và 

Đầu tư 
X  X   X  

II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai 
nhưng chưa đúng quy định: Không có./. 
- 

Nơi nhận:                                                                                  

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Hà Mạnh Cường 
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