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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước  

quý III, 09 tháng năm 2022  

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch báo cáo tình hình thực hiện công khai 

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 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 theo 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; 

Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

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

năm 2017 của Bộ trưởng 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. 

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

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: 0 

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: Chi tiết như sau. 

Stt 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 

1 Văn phòng sở  x    x    x   

2 Thư viện tỉnh x   x   x   

3 Bảo tàng tỉnh x   x   x   

4 
Trung tâm Văn hóa và 

Thông tin Du lịch 
x   x   x   

5 
BQL các di tích Quốc 

gia đặc biệt 
x   x   x   

6 Đoàn nghệ thuật tỉnh x   x   x   

7 

Trung tâm Đào tạo, thi 

đấu thể thao và Nghệ 

thuật 

x   x   x   
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BQL Công viên địa 

chất Non nước Cao 

Bằng 

x   x   x   

II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai 

nhưng chưa đúng quy định. 

Không có. 

Trên đây là Báo cáo của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng 

về tinh hình thực hiện Công khai dự toán ngân sách nhà nước quý III, 09 tháng 

năm 2022./. 

 

 Nơi nhận: 

- Sở Tài chính (b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VP, VT. 
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