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UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:          /KH-SGTVT 
V/v thực hiện nội dung công khai 

ngân sách đối với đơn vị.  

          Nam Định, ngày      tháng 04 năm 2020 

 

 

 Kính gửi:     - Các đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;  

                                -  Các Ban quản lý dự án trực thuộc. 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính, 

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

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

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

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/2/2005 của Bộ Tài chính, 

hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý 

vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Để thực hiện công khai minh bạch trong công tác quản lý tài chính, quản lý 

tài sản công theo quy định hiện hành, Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Thực hiện công khai dự toán và quyết toán NSNN: Theo quy định tại 

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

công khai ngân sách đối với 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 

sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

của Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1.1 Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều 

chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh 

phí khác (theo mẫu biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính). 

1.2. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm). 

- Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

(quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt. 
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- Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, 

năm) đã được phê duyệt (theo mẫu biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính). 

1.3. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước 

- Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được Sở Giao 

thông vận tải kiểm tra xét duyệt, Sở Tài chính thẩm định. 

- Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước (theo mẫu biểu số 4 ban 

hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính). 

1.4 Trách nhiệm công khai 

- Thủ trưởng đơn vị dự toán chịu trách nhiệm thực hiện công khai những 

nội dung quy định tại khoản 1.1, 1.2, 1.3 nêu trên. 

- Đối với các nội dung công khai quy định tại khoản 1.1 và khoản 1.3 Mục 

1 nêu trên: Thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách ban hành Quyết định công bố 

công khai ngân sách và các biểu mẫu theo quy định (theo mẫu số 01/QĐ-

CKNS ban hành kèm theo 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính). 

- Đối với các nội dung công khai quy định tại khoản 1.2 Mục 1, Thủ 

trưởng đơn vị dự toán ngân sách phê duyệt và công bố công khai ngân sách (theo 

mẫu biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 

của Bộ Tài chính). 

1. 5. Hình thức công khai 

Việc công khai các nội dung quy định nêu trên được thực hiện bằng một 

hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật Ngân sách 

nhà nước: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân có liên quan; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

đối với đơn vị có Cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách 

qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình. 

1. 6. Thời điểm công khai 

- Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 

15 ngày, kể từ ngày được Sở giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung 

trong năm (nếu có). 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng quý, 6 

tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 

tháng. 

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hàng năm được công 

khai chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị báo cáo đơn vị dự toán cấp 

trên trực tiếp. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/Q%C4%90-CKNS&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/Q%C4%90-CKNS&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất 

là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

2. Công khai nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn 

NSNN. 

Các đơn vị được sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn 

vốn NSNN thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC 

ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công 

khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

thuộc nguồn vốn NSNN. 

3. Công khai các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các 

khoản đóng góp của nhân dân. 

 Các đơn vị được giao quản lý các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có 

nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân thực hiện công khai theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc 

công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn gốc từ NSNN và các quỹ có nguồn 

gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân. 

4. Công khai tài sản công:  

Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện công khai theo 

quy định tại Mục 2 Chương XIV Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng 

tài sản công; Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 

tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

5. Gửi tài liệu, số liệu công khai về đơn vị dự toán cấp trên: 

Đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ có 

trách nhiệm gửi tài liệu, số liệu công khai các nội dung trên theo quy định về Sở 

(phòng KHTC) Thời gian gửi cùng thời điểm công bố công khai của đơn vị. 

6.Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị :  

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc đơn vị mình thực 

hiện nghiêm luật ngân sách nhà nước; các quy định về tài chính trong Quy chế chi 

tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí cơ quan.  

- Tăng cường tự rà soát kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử 

dụng ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ các khoản chi bảo đảm trong phạm vi 

dự toán được giao; Tăng cường các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ 

khâu xác định nhiệm vụ gắn với dự toán và siết chặt các khoản chi xăng xe, điện, 

nước, văn phòng phẩm, điện thoại,…; để tập trung nguồn lực đảm bảo thực hiện 
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các nhiệm vụ, đảm bảo các chế độ cho con người và tăng thu nhập cho cán bộ 

trong đơn vị. 

- Xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực 

hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 

trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng 

ngân sách sai chế độ, chính sách. 

- Thường xuyên cập nhật văn bản mới về các chính sách thuộc ngành để 

tham mưu và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.  

- Thực hiện công khai ngân sách, báo cáo quyết toán kinh phí, báo cáo tình 

hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN đúng thời gian và mẫu biểu quy 

định. 

Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên 

và các quy định tại văn bản hiện hành, đơn vị nào thực hiện sai quy định thủ 

trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và quy định của Pháp 

luật. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đơn vị báo cáo về Sở (qua phòng 

KHTC) để được hướng dẫn giải quyết kịp thời ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài chính (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     Trần Văn Công 
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