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Căn cứ quy định về công khai ngân sách nhà nước theo Luật ngân sách 

nhà nước năm 2015; 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 và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ 

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

Sở Tài chính đã có Công văn số 1598/STC-NS ngày 23/8/2017 về việc 

hướng dẫn công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015. Qua kết 

quả rà soát thực hiện Công khai ngân sách của Ban biên tập Cổng thông tin 

điện tử tỉnh có rất ít đơn vị, địa phương công khai đầy đủ các nội dung theo 

hướng dẫn và việc đăng tải nội dung công khai chưa đáp ứng quy định theo 

chuyên mục cần đăng tải; dẫn đến việc theo dõi, giám sát rất khó khăn. Để thực 

hiện đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản 

hướng dẫn; Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh tập trung chỉ đạo các Ủy ban nhân dân xã; 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ các nội dung về công khai ngân 

sách như sau: 

A. LẬP CHUYÊN MỤC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TRÊN TRANG 

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

Thực hiện theo Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 của Bộ 

Tài chính, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng các Sở, ban ngành 

tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lập chuyên mục CÔNG KHAI 

NGÂN SÁCH trên Trang thông tin điện tử như sau: 

I. Đối với Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, bao 

gồm các nội dung sau: 

1. Dự toán NSĐP trình HĐND 

2.  Dự toán NSĐP  đã được HĐND phê chuẩn 

3. Tình hình thực hiện dự toán trong năm (Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) 
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4. Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 

5. Tổng hợp tình hình công khai 1 

II. Đối với Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành tỉnh; bao 

gồm các nội dung sau: 

1. Dự toán ngân sách được UBND tỉnh giao 

2. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (Quý, 6 tháng, năm) 

3. Quyết toán ngân sách đã được Sở Tài chính thẩm tra 

4. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà 

nước. 

B. THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

I. Công khai ngân sách huyện: 

1. Nội dung công khai: 

a). Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng 

nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách  

huyện: 

- Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện 

trình HĐND huyện theo Biểu số: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 

được ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của 

Bộ Tài chính 

- Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách  

huyện. 

b). Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách  

huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn theo Biểu số 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 được ban hành kèm theo Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

c). Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

huyện (quý, 06 tháng, tháng, năm) đã được báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, 

gồm: 

-  Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện (quý, 06 tháng, 

năm) theo Biểu số 93,94,95 được ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-

BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

- Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 

(quý, 06 tháng,  năm). 

                                                 
1 Dúng để công khai các nội dung như: Danh mục dự án đầu tư công, Kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra, 

KTNN; các tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND như: Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS, báo cáo tổng hợp kết quả tiếp 

xúc cử tri của HĐND, báo cáo góp ý, tổng hợp tiếp nhận ý kiến cử tri của MTTQ.VN,... 
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d). Công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách huyện đã được 

Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn, gồm: 

- Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện: theo Biểu số 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 102 được ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính 

- Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách huyện. 

e). Công khai kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà 

nước. 

f). Công khai danh mục đầu tư công, các tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND. 

2. Trách nhiệm công khai: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công khai hoặc giao cho Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện thực hiện công khai các nội dung quy định tại Mục 

I.1. 

- Đối với các nội dung công khai quy định tại Mục I.1.b và I.1.d, UBND 

cấp huyện ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách theo Mẫu số 

03/QĐ-CKNS và các biểu mẫu đính kèm theo quy định Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

3. Hình thức công khai: 

Việc công khai ngân sách nhà nước được thực hiện bằng một hoặc một số 

hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân có liên quan; trong đó có hình thức bắt buộc là công bố trên 

Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.  

4. Thời điểm công khai: 

-  Báo cáo dự toán ngân sách huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện 

phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân 

cấp huyện gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

- Báo cáo dự toán ngân sách huyện, quyết toán ngân sách huyện đã được 

Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị 

của Thanh tra, Kiểm toán nhà nươc phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, 

kể từ ngày văn bản được ban hành. 

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách huyện hằng quý, 06 tháng phải 

được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng. 

II. Công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã 

1. Nội dung công khai: 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/Q%C4%90-CKNS&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/Q%C4%90-CKNS&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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a) Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng 

nhân dân xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 

khác ở xã, gồm: 

- Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 

khác ở xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã theo Biểu số 103,104,105,106,107 ban 

hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

- Công khai thuyết minh dự toán ngân sách xã và kế hoạch các hoạt động 

tài chính khác ở xã 

b) Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính 

khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định theo Biểu số 

108,109,110,111,112 ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính 

c) Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

xã (quý, 06 tháng, năm), gồm: 

- Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã (quý, 06 tháng, năm) 

theo Biểu số 113,114,115 ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

- Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã (quý, 06 

tháng, năm). 

d) Công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động 

tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn, gồm: 

- Công khai số liệu quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt 

động tài chính khác ở xã theo Biểu số 116,117,118,119,120 ban hành kèm theo 

Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

- Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các 

hoạt động tài chính khác ở xã. 

e) Công khai kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà 

nước. 

2. Trách nhiệm công khai: 

Ủy ban nhân dân xã thực hiện công khai đầy đủ các nội dung quy định tại 

Mục II.1. 

Đối với các nội dung công khai quy định tại Mục II.1.b, II.1.d; UBND xã 

ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách theo Mẫu số 04/QĐ-CKNS  

và các biểu mẫu đính kèm theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 
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3. Hình thức công khai 

- Việc công khai các nội dung quy định tại Mục II.1.a, II.1.c được thực 

hiện bằng các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít 

nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết; thông báo trên hệ thống truyền 

thanh của xã (nếu xã có hệ thống truyền thanh). 

- Đối với các nội dung quy định tại Mục II.1.b, II.1.d được thực hiện bằng 

các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất trong 

thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết; thông báo trên hệ thống truyền thanh của 

xã (nếu xã có hệ thống truyền thanh); thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các 

tổ chức chính trị - xã hội ở xã và trưởng các ấp ở xã và tổ dân phố ở phường, thị 

trấn. 

4. Thời gian công khai: 

- Báo cáo dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính 

khác ở xã trình HĐND cấp xã phải được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

- Báo cáo dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính 

khác ở xã đã được HĐND cấp xã quyết định, quyết toán ngân sách xã và kết quả 

thu, chi các hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã phê chuẩn, báo 

cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước phải được 

công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành. 

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách xã hằng quý, 06 tháng phải được 

công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.  

5.  Chế độ báo cáo công khai 

1. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm:  

Gửi tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách xã và các 

hoạt động tài chính khác ở xã đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định, phê 

chuẩn theo quy định tại Mục II.1.b, II.1.d về Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp 

huyện chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành (kể từ ngày 

UBND xã ký Quyết định công khai dự toán, quyết toán) 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Tổng hợp và công bố số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách 

của các xã, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền 

quyết định, phê chuẩn theo các biểu mẫu công khai đối với ngân sách xã và các 

đơn vị dự toán ngân sách. 
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b) Tổng hợp và báo cáo tình hình công khai ngân sách của các xã, các cơ 

quan, đơn vị thuộc cấp huyện theo Mẫu số 01/CKNS-BC ban hành kèm theo 

Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

c) Gửi Sở Tài chính: 

Tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách huyện đã được 

Hội đồng nhân dân huyện quyết định, phê chuẩn theo quy định tại Mục I.1.b, 

I.1.d, I.1.e, I.1.f. Thời gian gửi cùng thời gian thực hiện công bố công khai theo 

quy định (công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành) 

Thời gian gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 3 (đối với 

công khai dự toán ngân sách năm hiện hành) và trước ngày 30 tháng 9 năm sau 

(đối với công khai quyết toán ngân sách năm trước). 

III. THỰC HIỆN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ DỰ 

TOÁN NGÂN SÁCH, TỔ CHỨC ĐƯỢC NSNN HỖ TRỢ 

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

a) Đơn vị dự toán ngân sách; 

b) Tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (Tổ chức chính trị xã hội- 

nghề nghiệp; Tổ chức xã hội; Tổ chức xã hội-nghề nghiệp, Quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách) 

 Không bao gồm số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh, dự trữ quốc gia. Việc công khai ngân sách đối với các cơ quan 

Đảng, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN thực 

hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. 

2. Nguyên tắc công khai 

Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách và đảm bảo 

yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành.  

3. Nội dung công khai 

a) Đối với đơn vị dự toán ngân sách:  

- Công khai dự toán ngân sách; 

- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước (quý, 6 tháng, năm); 

- Công khai quyết toán ngân sách nhà nước 

- Công khai báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán 

nhà nước. 

 Thủ trưởng đơn vị dự toán chịu trách nhiệm thực hiện công khai và công bố 

công khai ngân sách theo các Biểu mẫu số 01, 02, 03, 04 ban hành kèm theo Thông 
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tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính và Mẫu số 01/QĐ-

CKNS, Mẫu số 01/CKNS-BC ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. 

b) Đối với tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ:  

- Công khai kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nước hỗ trợ (quý, 6 tháng, năm); 

- Công khai quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Thủ trưởng tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ chịu trách nhiệm thực 

hiện công khai và công bố công khai ngân sách theo các Biểu mẫu số 

05,06,07,08 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 

của Bộ Tài chính và Mẫu số 02/QĐ-CKNS, Mẫu số 02/CKNS-BC ban hành 

kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

4. Hình thức công khai 

Việc công khai các nội dung quy định tại Khoản 3 Mục này được thực 

hiện bằng một hoặc một số hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm 

việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản 

đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đối đơn vị có Trang 

thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua Trang thông tin 

điện tử của đơn vị mình. 

5. Thời điểm công khai: 

a) Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 

15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên, tổ chức cấp trên hoặc cấp có 

thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có). 

b) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng quý, 6 tháng 

phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng. 

c) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hàng năm được công 

khai chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị báo cáo đơn vị dự toán 

cấp trên trực tiếp. 

d) Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 

15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

e) Báo cáo thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước phải được 

công khai chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành. 

(Các Biểu mẫu công khai ngân sách định dạng file Excel, Quyết định 

công khai ngân sách dạng file Word có thể tải về theo địa chỉ 

http://travinh.gov.vn/wps/Văn bản/Văn bản của Sở Tài chính) 

http://travinh.gov.vn/wps/văn
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về 

Sở Tài chính (Phòng Ngân sách: 0294.3865665) để được hướng dẫn kịp thời./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- PTC- KH huyện, TX, TP; 

- VP Sở, Phòng TC-HCSN; 

- Phòng TCDN&TH-TK (đăng Trang TTĐT) 

- Lưu: VT, NS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
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