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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2020  

trên địa bàn huyện Đình Lập  

 
 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

Căn cứ Nghị định số 163/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 

thực hiện việc công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán cụ thể 

như sau: 

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

- Số xã chưa thực hiện công khai ngân sách: không có. 

- Số xã đã thực hiện công khai: 12/12 đơn vị xã, thị trấn thực hiện công 

khai dự toán và gửi báo cáo kết quả thực hiện công khai ngân sách về Phòng Tài 

chính - Kế hoạch, chi tiết theo biểu sau: 
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1 
Thị trấn Đình 

Lập 
x   x   x     

2 
Thị Trấn Nông 

trường 
x   x   x     

3 Xã Đình Lập x   x   x     

4 Xã Châu Sơn x   x   x     

5 Xã Bắc Lãng x   x   x     

6 Xã Kiên Mộc  x   x   x     

7 Xã Bính Xá x   x   x     
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8 Xã Bắc Xa x   x   x     

9 Xã Cường Lợi x   x   x     

10 Xã Đồng Thắng x   x   x     

11 Xã Thái Bình  x   x   x     

12 Xã Lâm Ca 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: 26 đơn vị, các đơn 

vị dự toán thực hiện công khai đảm bảo đúng nội dung, hình thức, thời gian. 

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 ngân 

sách: 05 đơn vị, các đơn vị được hỗ trợ thực hiện công khai đảm bảo đúng nội 

dung, hình thức, thời gian. 

 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 chưa thực 

hiện công khai: không có. 

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

công khai: 80 dự án (công trình) tại Biểu số 92/CK-NSNN kèm theo Quyết định 

số 45/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND huyện Đình Lập, các dự án được 

thực hiện công khai đảm bảo đúng nội dung, hình thức, thời gian. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách năm 2020 

của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập./. 
ơ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Phòng Tài chính - KH;              

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nông Minh Cát 
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