
 

 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /KHCN-VP 

Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai 

phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCB 

hoàn thành năm 2020 

 Tây Ninh, ngày  24  tháng 4  năm 2020 

 
Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh 

 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo tình hình thực hiện công khai phê 

duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCB hoàn thành năm 2020 theo Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện 

công khai ngân sách nhà nước các cấp, Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 

02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối 

với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Sở KH&CN báo 

cáo như sau: 

I. Tình hình công khai: 

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 Sở KH&CN x  x  x  

(Kèm Biểu 04/CKTC-ĐTXD ngày 23/4/2020) 

II. Nguyên nhân chưa công khai hoặc đã công khai nhưng chưa đúng quy 

định: Không có 

Trên đây là tình hình thực hiện công khai phê duyệt quyết toán dự án đầu tư 

XDCB hoàn thành năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, kính chuyển Sở Tài 

chính tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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