
          Ỉ         Ị   

*** 

Số:  902 CV/TĐTN-VP 

V/v báo cáo tình hình thực hiện công 

khai tài chính năm 2019 

                                 
 

 ình Đ nh  ngà  2  tháng 8 năm 2019 

   

Kính gửi:  ở  ài chính  ình  ịnh 

Tỉnh đoàn Bình Định báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2018 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, 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; 

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

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: Không có 

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: 02 đơn vị  

Stt  ên đơn vị  ơn vị đã thực hiện công khai ngân sách 

 ội dung  ình thức  hời gian 

 úng 

nội dung 

 hưa 

đúng nội 

dung 

 úng 

hình 

thức 

 hưa 

đúng 

hình 

thức 

 úng 

thời gian 

 hưa 

đúng thời 

gian 

I  ơn vị dự 

toán  

            

 Tỉnh Đoàn 

Bình Định 

x  x  x  

II  ơn vị được 

ngân sách 

nhà nước hỗ 

trợ thuộc,trực 

thuộc 

            

1 Trung tâm 

hoạt động 

Thanh thiếu 

nhi tỉnh 

x    x    x    
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  .  êu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai 

nhưng chưa đúng quy định: Không có 

  

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu V, KT 

TM. BAN   ƯỜ G VỤ  Ỉ        

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 guyễn Xuân Vĩnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ộ G  ÒA XÃ  Ộ    Ủ  G ĨA V Ệ   A  

 ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 

---------------------- 

 ơn vị:  ỉnh đoàn  ình  ịnh 

 hương:511 

  Ô G  Á  

 Ô G K A  DỰ   Á    U -      GU       ,  GU   K Á   

 Ă  2019 

Đơn v  tính: Đồng 

 ố 

TT  hỉ tiêu 

 ố liệu giao 

theo Q  

4319/Q -

UBND 

 ố được chi tại 

đơn vị 

A Dự toán thu     

I  ổng số thu 0 0 

1  Thu phí, lệ phí     

  ( Chi tiết theo từng loại phí  lệ phí)     

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ     

  

( Chi tiết theo từng loại hình SX  d ch 

vụ) 

  

  

3  Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)     

4 Thu sự nghiệp khác     

  ( Chi tiết theo từng loại thu )     

II  ố thu nộp      0 0 

1 Phí, lệ phí     

  ( Chi tiết theo từng loại phí  lệ phí)     

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ     

  

( Chi tiết theo từng loại hình SX  d ch vụ 

) 

  

  



3  Hoạt động sự nghiệp khác     

  ( Chi tiết theo từng loại thu )     

III  ố được để lại chi theo chế độ 0 0 

1  Phí, lệ phí     

  ( Chi tiết theo từng loại phí  lệ phí)     

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ     

  

( Chi tiết theo từng loại hình SX  d ch vụ 

) 
  

  

3  Thu viện trợ     

4 Hoạt động sự nghiệp khác     

  ( Chi tiết theo từng loại thu )     

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 9.841.000.000 9.841.000.000 

I Kinh phí chi thường xuyên 4.548.000.000 4.548.000.000 

1 Loại 340 khoản 361  4.548.000.000 4.548.000.000 

II Kinh phí chi không thường xuyên 5.188.000.000 5.188.000.000 

1 Loại 340 khoản 361 4.873.000.000 4.873.000.000 

2 Loại 070 khoản 085 315.000.000 315.000.000 

III Kinh phí cải cách tiền lương 105.000.000 105.000.000 

1 Loại 340 khoản 361 105.000.000 105.000.000 

C Dự toán chi nguồn khác     

   - Mục:     

   + Tiểu mục …     

   + Tiểu mục …     

  Ngà  27 tháng 8 năm 2019 

 hủ trưởng đơn vị 



          Ỉ         Ị   

*** 

Số:  230 QĐ/TĐTN-VP 
 

                              
 

    ình Đ nh  ngà  27 tháng  8 năm 2019 

QUYẾ   Ị   

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 

của  ỉnh đoàn  ình  ịnh 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

QUYẾ   Ị  : 

 iều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Tỉnh 

đoàn Bình Định (theo biểu đính kèm) 

 iều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên 

website của Tỉnh đoàn tại http://tuoitrebinhdinh.vn/category/cong-khai-tai-chinh. 

 iều 3. Thường trực và các Ban, Văn Phòng tổ chức thực hiện quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu VT, KT. 

  .  A    ƯỜ G VỤ  Ỉ        

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

 guyễn Xuân Vĩnh 
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