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BÁO CÁO 

tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước 

 năm 2020 của huyện Yên Khánh 

  

 Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh báo cáo tình hình thực hiện công khai 

quyết toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện theo Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày   21 tháng 12 năm 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/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 

thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách như sau: 

I. Tình hình công khai ngân sách tại các xã, thị trấn thuộc huyện 

- Số xã chưa công khai ngân sách: 0 đơn vị. 

- Số xã đã thực hiện công khai: 19 đơn vị cấp xã. 

Stt Tên từng xã 

Xã đã thực hiện công khai ngân sách 

Ghi chú 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng nội 

dung 

Chưa đúng 

nội dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa đúng 

hình thức 

Đúng thời 

gian quy 

định 

Chưa đúng 

thời gian 

quy định 

1 Xã Khánh Hòa X  X  X   

2 Xã Khánh Phú X  X  X   

3 Xã Khánh An X  X  X   

4 Xã Khánh Cư X  X  X   

5 Xã Khánh Vân X  X  X   

6 Xã Khánh Hải X  X  X   

7 Xã Khánh Lợi X  X  X   

8 Xã Khánh Tiên X  X  X   

9 Xã Khánh Thiện X  X  X   

10 Xã Khánh Hội X  X  X   

11 Xã Khánh Mậu X  X  X   

12 Xã Khánh Nhạc X  X  X   

13 Xã Khánh Hồng X  X  X   



Stt Tên từng xã 

Xã đã thực hiện công khai ngân sách 

Ghi chú 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng nội 

dung 

Chưa đúng 

nội dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa đúng 

hình thức 

Đúng thời 

gian quy 

định 

Chưa đúng 

thời gian 

quy định 

14 Xã Khánh Cường X  X  X   

15 Xã Khánh Trung X  X  X   

16 Xã Khánh Thành X  X  X   

17 Xã Khánh Công X  X  X   

18 Xã Khánh Thủy X  X  X   

19 Xã TT Yên Ninh X  X  X   

II. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị dự toán, đơn vị 

sự nghiệp ngân sách thuộc Ủy ban nhân dân huyện:  

- Số đơn vị dự toán chưa thực hiện công khai: 0 đơn vị 

- Số đơn vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách: 71 đơn vị 

III. 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: 0 đơn vị 

- Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai: 2 đơn vị 

IV. 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 do UBND huyện làm chủ đầu tư có sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước chưa thực hiện công khai: 0 dự án. 

- Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản do UBND huyện làm chủ đầu tư có sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước thực hiện công khai: 156 dự án. 

UBND huyện Yên Khánh trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
  - Sở Tài chính;                                                                                      CHỦ TỊCH 

  - TT Huyện ủy; 

  - TT HĐND huyện; 

  - CT, các PCT UBND huyện; 

  - Các tổ chức CT-XH; 

  - Phòng TC-KH; 

  - Các phòng, ban, đơn vị có liên quan; 

  - UBND các xã, thị trấn; 

  - Lưu VP.      

                                                                               

Nguyễn Xuân Tuyển 
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