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Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các 

cấp ngân sách;  

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách địa phương và ngân 

sách cấp tỉnh; 

Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. Tình hình công khai ngân sách tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh: 

1. Số xã chưa công khai ngân sách: 0 

2. Số xã đã thực hiện công khai ngân sách: 108, trong đó: 

- Đúng nội dung quy định: 108 xã, chưa đúng nội dung quy định: 0 xã. 

- Đúng hình thức quy định: 108 xã, chưa đúng hình thức quy định: 0 xã. 

- Đúng thời gian quy định: 108 xã, chưa đúng thời gian quy định: 0 xã.  

II. Tình hình công khai ngân sách của các huyện, thành phố thuộc tỉnh: 

1. Số huyện chưa thực hiện công khai ngân sách: 0. 

2. Số huyện đã thực hiện công khai ngân sách: 08 (chi tiết theo biểu sau): 

 



III. Tình hình công khai ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 

1. Số đơn vị dự toán chưa thực hiện công khai: 0 đơn vị. 

2. Số đơn vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách: 32 đơn vị đã công 

khai tài chính, trong đó: 

- Nội dung công khai: 32 đơn vị đều công khai tài chính theo đúng nội 

dung quy định.  

- Hình thức công khai: 32 đơn vị đều công khi đúng hình thức thông qua 

hội nghị cán bộ công nhân, viên chức, công chức và người lao động; niêm yết tại 

trụ sở cơ quan; công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị. 

- Thời gian công khai: 32 đơn vị công khai đúng thời gian quy định. 

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

sách nhà nước hỗ trợ: 

1. Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ chưa thực hiện công khai: 0 đơn vị. 

2. Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ đã thực hiện công khai: 14 

đơn vị đã công khai tài chính, trong đó: 

ST

T 

Tên từng 

huyện 

Huyện 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 quy 

định 

Chưa đúng 

thời gian quy 

định 

1 TP Bắc Kạn x   x   x   

2 Bạch Thông x   x   x   

3 Chợ Mới x   x   x   

4 Chợ Đồn x   x   x   

5 Na Rì x   x   x   

6 Ngân Sơn x   x   x   

7 Ba Bể x   x   x   

8 Pác Nặm x   x   x   



- Nội dung công khai: tất cả các đơn vị đều công khai tài chính theo đúng 

nội dung quy định. 

- Hình thức công khai: 14 đơn vị đều công khi đúng hình thức thông qua 

các cuộc hội nghị công chức, viên chức và người lao động diễn ra hàng năm và niêm 

yết công khai tại trụ sở cơ quan đơn vị. 

- Thời gian công khai: 14 đơn vị công khai đúng thời gian quy định. 

V. 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 XDCB có sử dụng vốn NSNN chưa thực hiện công khai: 

0 dự án. 

- Số dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN đã thực hiện công khai: 

118 dự án (đã thực hiện công khai theo đúng nội dung, hình thức, thời gian). 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài chính trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Trung tâm CNTT-VP.UBND tỉnh (để công bố  

trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh); 

- VP Sở (để công bố trên cổng ckns của BTC và 

Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính); 

- Lưu: VT, QLNS.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hằng 
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