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Mường La, ngày      tháng 9  năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Về việc thực hiện công bố công khai quyết toán năm 2021 

trên địa bàn huyện Mường La 
 

 

Căn cứ 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;  

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

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

nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2019 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 công khai ngân sách đối với các 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 02/02/2005 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn 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 ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính 

quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

theo niên độ ngân sách hàng năm; 

Căn cứ Công văn số 2927/UBND-TH ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về 

việc đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước; 

Thực hiện Công văn số 2400/STC-QLNS ngày 06/7/2018 của Sở Tài chính 

tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện công khai ngân sách nhà nước;  

UBND huyện Mường La báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán 

ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

I. Tình hình công khai ngân sách: 

1. Tình hình công khai ngân sách tại UBND các các xã, thị: 

Tổng số xã, thị trấn đã thực hiện công khai: 16/16 xã, thị trấn 

STT 
Tên xã, thị 

trấn 

Xã đã thực hiện công khai ngân sách  

Nội dung Hình thức Thời gian Ghi 

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 

chú 

1 
UBND xã 

Chiềng San x  x  x   

2 
UBND thị 

trấn Ít Ong x  x  x   
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3 
UBND xã 

Nặm Păm x  x  x   

4 
UBND xã Pi 

Toong x  x  x   

5 
UBND xã 

Mường Trai x  x  x   

6 
UBND xã Tạ 

Bú x  x  x   

7 
UBND xã 

Mường Bú x  x  x   

8 
UBND xã 

Mường Chùm x  x  x   

9 
UBND xã 

Chiềng Hoa x  x  x   

10 
UBND xã 

Hua Trai x  x  x   

11 
UBND xã 

Ngọc Chiến x  x  x   

12 
UBND xã 

Chiềng Công x  x  x   

13 
UBND xã 

Chiềng Ân x  x  x   

14 
UBND xã 

Chiềng Muôn x  x  x   

15 
UBND xã 

Nặm Giôn x  x  x   

16 
UBND xã 

Chiềng Lao x  x  x   

2. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị dự toán: 

Số đơn vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách: 26/26 đơn vị. Đa số các 

đơn vị thực hiện công khai đảm bảo về thời gian quy định; chưa đảm bảo về nội 

dung: chưa công khai đầy đủ thuyết minh quyết toán ngân sách, phòng Giáo dục và 

Đào tạo chưa tổng hợp công khai và báo cáo tình hình thực hiện công khai của các 

đơn vị trường trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo đúng hình thức. 

3. 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 đã thực hiện công khai ngân 

sách:  07/07 đơn vị. Đa số các đơn vị thực hiện công khai đảm bảo về thời gian 

quy định, chưa công khai đầy đủ thuyết minh quyết toán ngân sách, đúng nội 

dung, đúng hình thức. 

4. Dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 

Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

công bố công khai cơ bản đúng nội dung, đúng hình thức, chưa đảm bảo về thời gian 

quy định. 
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II. Chế độ báo cáo  

 Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban  nhân nhân các xã, thị trấn đã thực 

hiện chế độ báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2020 cơ bản đảm bảo 

theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2019; 

Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính. 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Mường La về việc thực  

hiện công bố công khai quyết toán năm 2021 trên địa bàn huyện Mường La./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện;     

- Lưu: VT, (TCKH: 01 bản). 

 
 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bắc 
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