
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 

 

Số: 668/UBND-TCKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Văn Quan, ngày 16 tháng 8  năm 2017 

V/v thực hiện công khai ngân 

sách nhà nước theo Luật Ngân 

sách nhà nước năm 2015 

 

 

                Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; 

- Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

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

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 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 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 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán 

ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Thực hiện Công văn số 802/UBND-KTTH ngày 11/8/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện công khai ngân sách theo Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015; 

 Để thực hiện việc công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách 

và thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ đảm bảo đúng theo văn bản quy định. UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp huyện, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn và đề nghị các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể 

huyện tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

 1. Thực hiện công khai ngân sách theo đúng quy định về nội dung, hình thức 

và thời điểm công khai, bắt đầu đối với ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, cụ thể: 

 - Đối với ngân sách cấp huyện, ngân cấp xã thực hiện việc công khai ngân 

sách cấp mình theo đúng quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà 

nước đối với các cấp ngân sách.   

 - Đối với các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện thực hiện công khai 

theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ.  
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 - Đối với cơ quan Đảng, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. 

(Các cơ quan, đơn vị tự truy cập Thông tư và mẫu biểu kèm theo Thông tư trên 

Internet để nghiên cứu, thực hiện) 

2. Giao cho Phòng Văn hóa & Thông tin huyện thiết lập chuyên mục CÔNG 

KHAI NGÂN SÁCH trên Cổng thông tin điện tử của huyện Văn Quan để công 

khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách theo quy định, trong đó tạo lập các 

chuyên mục con theo các nội dung công khai sau: (1) Dự toán NSH trình HĐND; 

(2) Dự toán NSH đã được HĐND quyết định; (3) Tình hình thực hiện dự toán NSH 

trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm); (4) Quyết toán NSH đã được HĐND phê 

chuẩn; (5) Tổng hợp tình hình công khai. 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện, các tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có 

trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc công khai ngân sách ở đơn vị mình đảm bảo 

theo đúng quy định về các nội dung, hình thức, thời gian công khai. Gửi báo cáo 

tình hình thực hiện công khai ngân sách về Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để 

tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc các đơn vị, tham mưu dự thảo báo cáo cho UBND huyện để báo cáo Sở 

Tài chính về thực hiện việc công khai ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị 

và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn huyện Văn Quan./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy (  /C); 

- TT HĐND huyện(B/C); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, VH&TT; 

- Lưu: VT. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Lương Đình Bảo 

 


