
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN CAO LỘC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             
 Số: 362 /BC-UBND                                    Cao Lộc, ngày 02 tháng 7  năm 2019 

 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện Công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính  

khác ở xã, thị trấn nhằm nâng cao chỉ số PAPI năm 2019. 

  

Kính gửi: Sở Tài chính Lạng Sơn 

 
Thực hiện Công văn số 1133/STC-QLNS ngày 14/6/2019 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục thực hiện Công khai ngân sách xã và các hoạt động 
tài chính khác ở xã nhăm nâng cao chỉ số PAPI năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện 
Cao Lộc đã ban hành Công văn số 1075/UBND-TCKH ngày 18/6/2019 của UBND 
huyện Cao Lộc về việc tiếp tục thực hiện công khai ngân sách xã và các hoạt động 
tài chính khác ở xã nhằm nâng cao chỉ số PAPI năm 2019.  

Sau khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, 23/23 xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện đã nghiêm túc thực hiện việc Công khai ngân sách xã, thị trấn 
và các hoạt động tài chính khác của xã, thị trấn. Qua kiểm tra và tổng hợp báo cáo 
của các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc báo cáo kết quả thực hiện 
Công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã nhằm nâng cao chỉ số 
PAPI năm 2019 như sau: 

 1. Cơ sở công khai. 

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn đã thực hiện công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã 
theo đúng Luật ngân sách năm 2015. 

Hệ thống các mẫu biểu công khai đảm bảo theo mẫu biểu quy định tại 
Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

2. Nội dung công khai. 

- Công khai số liệu dự toán ngân sách xã, thị trấn và kế hoạch hoạt động tài 
chính khác ở xã trình Hội đồng nhân dân xã, thị trấn phê duyệt. 

- Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 
khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt.  

- Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý (06 tháng, năm).  

- Công khai số liệu quyết toán ngân sách xã, thị trấn và kết quả thực hiện các 
hoạt động tài chính khác ở xã, thị trấn đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn. 

3. Hình thức công khai. 

Trên cở sở văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện đã thực hiện việc công khai dự toán, quyết toán ngân sách và 
hoạt động tài chính khác bằng hình thức niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn; 
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giao cho Trưởng các thôn, khối, ở xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai tại nhà 
văn hóa và các địa điểm thuận lợi, phổ biến trong các cuộc họp Chi bộ, họp thôn, 
khối, để nhân dân nắm được các dung công khai về ngân sách xã, thị trấn và các 
hoạt động tài chính khác ở xã, thị trấn. 

Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị – xã hội ở xã, thị 
trấn và trưởng các thôn, khối ở xã, thị trấn đối với việc công khai dự toán, quyết toán 
ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND xã, thị trấn 
quyết định. 

Công khai tại Hội nghị cán bộ, công chức, các cuộc họp UBND của xã, thị 
trấn để cán bộ, công chức của xã, thị trấn, Ban thanh tra nhân dân  nắm được các 
nội dung công khai về ngân sách xã, thị trấn và các hoạt động tài chính khác ở xã, 
thị trấn. 

UBND huyện báo cáo Sở Tài chính về kết quả thực hiện Công khai ngân 
sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã nhằm nâng cao chỉ số PAPI năm 2019 
trên địa bàn huyện Cao Lộc với nội dung như trên./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên;                                                                    
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- UB MTTQ huyện; 
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TCKH.    
                          
 

     CHỦ TỊCH 
 
 
 
  
 
 

     Nguyễn Duy Anh 
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