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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc phân công rà soát, tổng hợp tình hình công khai ngân sách nhà nước 

 

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

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

cấp ngân sách; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC; 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh công khai ngân sách nhà nước 

theo quy định; Ban Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng khẩn trương thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Các phòng: NSHX, HCSN, TCĐT theo lĩnh vực phụ trách, tổng hợp 

các nội dung và biểu mẫu công khai quyết toán NSĐP năm 2018 và Dự toán thu 

chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-

BTC, Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC (Chi tiết có 

các biểu mẫu kèm theo); Gửi kết quả tổng hợp về Phòng Ngân sách trước ngày 

15/2/2020. 

2. Giao phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp các phòng nêu trên tổng hợp 

chung, báo cáo Ban Giám đốc và UBND tỉnh 22/2/2020. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện 

các nội dung trên. 

Đề nghị các Trưởng phòng nêu trên nghiêm túc triển khai kịp thời thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng: NS, NSHX, HCSN, VP; 

- Lưu: VT, NS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Nguyễn Văn Đồng 
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