
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /KHĐT-VP 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

công khai dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020 

Ninh Bình, ngày      tháng  4  năm  2020 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình báo cáo tình hình thực hiện công khai dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm 

XTĐT và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 

2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự 

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

I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị thuộc, trực thuộc: 

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: không 

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách:  

 

 

TT 

 

 

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 

I Đơn vị dự toán              

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư x  x  x   

2 Trung tâm xúc tiến đầu tư 

và hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp 

x  x  x   

 II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai :  không 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm XTĐT và HTPTDN 

- Công bố lên trang thông tin điện tử của Sở 

- Lưu : VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Minh Đức 
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