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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 219/STC-QLNS ngày 17/02/2020 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách của các xã, 

các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình 

thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn huyện theo 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/NĐ-CP 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 như sau:  

1. Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách tại các xã, thị 

trấn thuộc huyện 

- Số xã, thị trấn chưa công khai ngân sách: Không có 

 - Số xã, thị trấn đã thực hiện công khai: 22  (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 Cao Lộc x  x  x  

2 UBND TT Đồng Đăng x  x  x  

3 UBND xã Bảo Lâm x  x  x  

4 UBND xã Thạch Đạn x  x  x  

5 UBND xã Hồng Phong x  x  x  

6 UBND xã Phú Xá x  x  x  

7 UBND xã Thuỵ Hùng x  x  x  

8 UBND xã Bình Trung x  x  x  

9 UBND xã Thanh Loà x  x  x  

10 UBND xã Lộc Yên x  x  x  
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11 UBND xã Hoà Cư x  x  x  

12 UBND xã Hải Yến x  x  x  

13 UBND xã Công Sơn x  x  x  

14 UBND xã Mẫu Sơn x  x  x  

15 UBND xã Cao Lâu x  x  x  

16 UBND xã Xuất Lễ x  x  x  

17 UBND xã Hợp Thành x  x  x  

18 UBND xã Gia Cát x  x  x  

19 UBND xã Tân Liên x  x  x  

20 UBND xã Yên Trạch x  x  x  

21 UBND xã Xuân Long x  x  x  

22 UBND xã Tân Thành 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 quyết toán ngân sách: 17 đơn vị 

hành chính và 71 đơn vị sự nghiệp. 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 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: 41 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 Cao Lộc tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính tỉnh Lạng 

Sơn tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                                 
- Như trên;                                                                                            

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TCKH huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Nguyễn Duy Anh 
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