
  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số           /UBND - VP5 
V/v báo cáo tình hình thực hiện 

công khai dự toán Ngân sách  

Nhà nước năm 2020 

                      

             Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2020 

 

 

 

                               Kính gửi: Bộ Tài chính 

Thực hiện Nghị định số 163/2016/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 (NSNN) và Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai NSNN đối với các cấp 

ngân sách, UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 

NSNN năm 2020 như sau: 

I. Công khai ngân sách tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh 

1. Số xã, phường, thị trấn chưa công khai ngân sách: không. 

2. Số xã, phường, thị trấn đã thực hiện công khai: 143. 

Trong đó: Đúng nội dung, hình thức, thời gian quy định: 143/143 xã, 

phường, thị trấn. 

II. Công khai ngân sách của các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh 

1. Số huyện, thành phố chưa thực hiện công khai ngân sách: không. 

2. Số huyện, thành phố đã thực hiện công khai ngân sách: 8/8 đơn vị. 

III. 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: 159 đơn vị. 

IV. Công khai tài chính của các đơn vị được NSNN hỗ trợ 

1. Số đơn vị được NSNN hỗ trợ chưa thực hiện công khai: 0 đơn vị.  

2. Số đơn vị được NSNN hỗ trợ đã thực hiện công khai ngân sách: 13 đơn vị. 

V. Công khai tài chính của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử 

dụng vốn NSNN 



  

Tổng số dự án sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý 

thực hiện công khai: 162 dự án. Các dự án công khai đúng nội dung, hình thức, 

thời gian theo quy định. 

UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo Bộ Tài chính./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu VT, VP5; 
NN _ VP5_ CVUB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

     

  
  

 

Phạm Quang Ngọc 
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