
SỞ KH& CN BÌNH ĐỊNH 

TT THÔNG TIN-ỨNG DỤNG 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:      /TTUD-HCTH 
V/v nộp hồ sơ công khai ngân sách  

 

 

Bình Định, ngày 19 tháng 04 năm 2021 

 

        Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ 
 

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

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 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC. 

Trung tâm thông tin-ứng dụng Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình công 

khai ngân sách năm 2020 theo quy định, cụ thể: 

1. Các báo cáo theo mẫu biểu quy định tại Điều 3 Thông tư 61/2017/TT-BTC 

và Khoản 3 - Điều 1 Thông tư 90/2018/TT-BTC gồm: 

- Công khai ngân sách năm 2020 (dự toán, tình hình thực hiện dự toán, quyết 

toán); phụ lục chi tiết  đính kèm. 

- Công khai ngân sách năm 2021: Công khai dự toán từ đầu năm 2021 đến thời 

điểm báo cáo; Công khai tình hình thực hiện dự toán quý I/2021. phụ lục chi tiết  đính 

kèm. 

2. Nộp thống kê tình hình thực hiện công khai theo biểu mẫu:  

STT 
Nội dung công khai (Dự toán, Tình 

hình thực hiện, Quyết toán) 

Số  Quyết 

định  

Ngày  

Quyết định  

Hình 

thức 

 công 

khai 

Ghi chú  

(Đúng 

thời hạn/ 

không 

đúng thời 

hạn) 

1 

Công khai Dự toán thu chi ngân sách 

nhà nước  năm 2020 

 137 /QĐ-

TTUD  
10/06/2020 

 weside 

Trung 

tâm,  

Bảng 

Thông 

báo tại 

TT 

Đúng  

thời hạn 

2 

Công khai thực hiện Dự toán thu chi 

ngân sách nhà nước  năm 2020  45 /QĐ-

TTUD  
05/03/2021 

3 

Công khai quyết toán thu- chi ngân 

sách nhà nước  năm 2020 

4 

Công khai Dự toán thu chi ngân sách 

nhà nước  năm 2021  67 /QĐ-

TTUD  
15/04/2021 

5 

Công khai thực hiện Dự toán thu chi 

ngân sách nhà nước  Quý I năm 2021 

Kính báo cáo Sở  Khoa học và Công nghệ biết theo dõi và tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Cao Thị Mộng Hoài 
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