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Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 
NSNN năm 2020và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018,2019 của các đơn 
vị thuộc Sở 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;

I. Tình hình công khai ngân sách tại các đơn vị thuộc, trực thuộc:
1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: 0 đơn vị
2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách: 04 đơn vị

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách
Nội dung Hình thức Thời gian

Stt Tên đơn vị
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 
khoa học và Công 
nghệ

x x x

2
Chi cục Tiêu chuẩn 
- Đo lường - Chất 
lượng

x x x

3

Trung tâm Ứng 
dụng khoa học 
công nghệ và khảo 
nghiệm giống

x x x

4

Trung tâm Đo 
lường Thử nghiệm 
và thông tin khoa 
học

x x x

3. Nội dung công khai:
-  Công khai dự toán ngân sách: công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà 

nước năm 2021.
- Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.
4. Hình thức công khai



Việc công khai được thực hiện bằng một số hình thức: niêm yết tại trụ sở 
làm việc của đơn vị

5. Thời gian công khai
- Thực hiện công khai quyết toán kinh phí năm 2019, 2020 và dự toán năm 

2021 theo quy định hiện hành.
II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai 

nhưng chưa đúng quy định.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán 2019, tình 

hình thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán 2021, Sở Khoa học và 
Công nghệ gửi Sở Tài chính tổng hợp./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu :VT, VP (bà Hiền),

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Bình
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