
UBND TINH TAY NINH 
SY TAI CHNH 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
INc lip- T' do- Hnh phtic 

    

S: iLX  /STC-QLNS Táy Ninh, ngày tháng 8 nám 2019 

V/v Hu'óng dn thirc hin cong 1dai 
ngân sách nba nucc dOi vâi ngân 

sách cap huyn, cap xã 

KInhgiri: 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; 
- Uy ban nhân dan các xã, phu'ông, thj trân. 

Can cir Ngh djnh s6 163/2016/NED-CP ngày 21 tháng 12 nàm 2016 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Ngân sách nhà nithc; 
Thông fix so 343/2016/ND-CP ngày 30 tháng 12 nàm 2016 cüa B Tài chInh 
hu'ó'ng dan th'irc hin cong khai ngân sách nhà nuóc dôi vâi các cap ngân sách 
(sau day gçi tat là Thông tu s 343/2016/TT-BTC). 

Si Tài chInh Hu'ó'ng dn vic thrc hin cong khai ngân sách nhà nrn9c d& 
vó'i các cap ngân sách trên da bàn tinh nhu sau: 

I. Phtm vi diu chinh và di tu'cyng áp dçing 

1. Pham vi diêu chinh: 

a) Huó'ng dn nay quy djnh chi tit vic cong khai các báo cáo diy toán, tInh 
hmnh thirc hin và quyêt toán ngân sách nhà nuó'c, ngân sách huyn, thành phô; 
chi tiêt vic cong khai ngân sách xã và các hoat dng tài chInh khác cüa xã; chê 
d báo cáo tmnh hInh thirc hin cOng khai ngân sách; 

b) Pham vi cOng khai theo quy djnh tti dim a khoán 1 Miic I không bao 
gOrn so 1iu và báo cáo thuyët rninh thuc linh vçrc quôc phông, an ninh. 

2. Dôi tu'Q'ng áp dting: 

a) Uy ban nhân dan các huyn, thànhph (sau day gi tt là cp huyn), 
các xa, phumg, thj trân (sau day gpi tat là cap x); 

b) PhOng Tài chInh - K hoach các huyn, thành ph; Ban tài chinh các xã, 
phu'ô'ng, th trân. 

II. Nguyen tc cong khai 

1. Cong kha.i dy dü, kjp thai, chInh xác các thông tin ngân sách theo các 
hInh thüc quy djnh tai  Hu'ó'ng dn nay. 

2. Dam bâo yeu cu bão ye bj rnt nhà nuó'c theo quy djnh. 



III. Cong khai ngãn sách huyn vã ngãn sách cp huyn 

1. Ni dung cong khai 
1.1. Cong khai chi tiêu, biêu mu, thuyêt minh lam can cfr trInh Hi 

dông nhân dan cap huyn quyêt djnh dir toán ngân sách huyn vã phân bô 
ngân sách cap huyn, gOm: 

a) Cong khai s 1iu di.r toán ngân sách huyn và phân b ngân sách cp 
huyn trmnh Hi dông nhân dan cap huyn: 

- Can di ngân sách huyn (theo Bieu sá 69/CK-NSI'TN ban hành kern theo 
Thông tic so 343/2016/TT-BTC) 

- Can di ngun thu, chi dir toán ngân sách cp huyn và ngân sách xä 
(theo Biêu sO 70/cK-NSNN ban hành kern theo Thông tic so 343/2016/TT-BTC) 

- Dtr toán thu ngân sách nhà nu'ó'c (theo Bieu sá 71/CK-NSNN ban hành 
kern theo Thông twsO 343/2016/TT-BTC) 

- Dr toán chi ngân sach huyn, chi ngân sách cp huyn và chi ngân sách 
xã theo ca câu chi (theo Biêu sO 72/CK-NSNN ban hành kern theo Thông tic sO 
343/2016/TT-BTC) 

- Di,r toán chi ngân sách cp huyii theo tfrng linh vrc (theo Biêu s 73/CK-
NSNN ban hành kern theo Thông tic sO 343/2016/TT-BTC) 

- Di,r toán chi ngân sách c.p huyn cho t1rng co quan, to chirc (theo Bie2u sá 
74/CK-NSNN ban hành kern theo Thông tu' sO 343/2016/TT-BTC) 

- Dir toán chi du tu' phãt trin cüa ngân sách cp huyn cho trng ca quail, 
to chirc theo linh vrc (theo Biêu sO 75/CK-NSNN ban hành kern theo Thông hi' 
sO 3 43/201 6/TT-BTC) 

- Dir toán chi thixô'ng xuyên cüa ngân sách cp huyn cho tirng co quail, t 
chiirc theo linh vçrc (theo Biêu so 76/GK-NSNN ban hành kern theo Thông tic sO 
343/2 01 6/TT-BTC) 

- Dr toán thu, s b sung và dix toán chi can di ngân sách trng xa (theo 
Biêu sO 77/GK-NSNN ban hOnh kern theo Thông tu'sO 343/2016/TT-BTC) 

- Dir toán chi b sung có rniic tiêu tilt ngân sách cp huyn cho ngân sách 
trng xã (theo Biêu sO 78/CK-NSNN ban hành kern theo Thông tic sO 
343/2 01 6/TT-BTC) 

- Dir toán chi chuong trInh mic tiêu quôc gia ngan sách cap huyn va ngân 
sách xã (theo Biêu so 79/CK-NSNN ban hânh kern theo Thông tic sO 
343/2 01 6/TT-BTC) 

- Danh miic các chu'o'ng trInh, dir an silt drng v&i ngân sách nhà nuó'c (theo 
Biêu sO 80/GK-NSNN ban hânh kern theo Thông tu'sO 343/2016/TT-BTC) 

b) Cong khai thuy& rninh dir toán ngân sách huyn và phân b ngân sãch 
cap huyn. 
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1.2. Cong lthai s 1iu du toán ngân sách huyn và phân bô ngân sách 
cap huyn dã du'çc Hi dông nhãn dan cap huyn quyêt dlnh,  gôm: 

- Can di ngân sách huyn ('theo Bié'u s 81/CK-NSNN ban hành kern theo 
Thông tu' so 343/2016/TT-BTC) 

- Can di ngun thu, chi du toán ngân sách cap huyn và ngân sách xã 
(Theo Biêu so 82/cK-NSNN ban hành kern theo Thông lit so 343/2016/TT-BTC) 

- Dir toán thu ngân sách nhà nuó'c (theo Bié'u s 83/cK-NSNN ban hành 
kern theo Thông lu sO 343/2016/TT-BTC) 

- Dir toán chi ngân sách huyn, chi ngân sách cp huyn và chi ngân sách 
xã theo ca câu chi (theo BiCu sO 84/CK-NSNN bcin hânh kern theo Thông tu' sO 
343/201 6/TT-BTC) 

- Du toán chi ngân sách cp huyn theo tirng linh vrc (theo Bie2u s 85/CK-
NSNN ban hành kern theo Thông lu sO 343/2 01 6/TT-BTC) 

- Dir toán chi ngân sách cp huyên cho tirng co quan, t chirc (theo Biéu so 

86/CK-NSNN ban hành kern theo Thông tu' sO 343/20 1 6/TT-BTC) 

- Du toán chi du tu phát trin cüa ngân sách cp huyn cho tirng co quan, 
to chirc theo linh vuc ('thea Biéu sO 87/CK-NSNN ban hành kern theo Thông tu' 
sO 343/2016/TT-BTC) 

- Dix toán chi thuông xuyên cüa ngân sách cp huyn cho tirng cci quan, to 
chi'rc theo linh virc (thea Biêu sO 88/CK-NSNN ban hành kern theo Thông tu' sO 
343/201 6/TT-BTC) 

- D toán thu, s b sung vâ du toán chi can di ngân sách tirng xä (theo 
Biêu sO 89/CK-NSNN ban hành kern theo Thông lu sO 343/2016/TT-BTC) 

- Dir toán chi ho sung có rnic tiëu tir ngân sách cp huyn cho ngân sách 
tüng xã (thea Biêu sO 90/CK-NSNN ban hành kern theo Thông lu sO 
343/2 01 6/TT-BTC) 

- Dir toán chi chixong trInh mic tiêu quc gia ngân sách cp huyn và ngân 
sách xã (theo Biêu so 91/cK-NSNN ban hành kern thea Thông tu' sO 
343/2016/TT-BTC) 

- Danh muc các chuang trInh, du an sir diing vn ngân sách nhà nuàc (theo 
Biêu sO 92/GK-NSNN ban hành IcC in thea Thông tu'sO 343/2016/TT-BTC) 

1.3. Cong khai s 1iu và thuyt minh tInh hInh thyc hin dir toán ngân 
sách huyn qu, 06 tháng, 09 tháng, nm dã du'çrc báo cáo Uy ban nhân dan 
cap huyn: 

a) Cong khai s lieu thirc hiên dix toán ngân sách cp huyn qu', 06 tháng, 
09 tháng, nàm: 

- Can di ngân sách huyên qu, 06 tháng, 09 tháng, nàm (thea Bieu sO 
93/CK-NSNN ban hành kern theo ThOng tu' sO 343/201 6/TT-BTC) 

- Uc thirc hiên thu ngân sách nhà nuâc qu', 06tháng, 09 tháng, näm (thea 
BiCu sO 94/CK-NSNN ban hOnh kern theo Thông tu'sO 343/2016/TT-BTG,) 



- lfâc thc hin chi ngân sách huyn qu, 06 tháng, 09 tháng, näm (theo 
Biêu so 95/CK-NSNN ban hânh kern theo Thông tir so 343/2 01 6/TT-BTC) 

b) Cong khai thuyM minh tmnh hInh thiic hin dir toán ngân sách cp huyn 
qu, 06 tháng, 09 tháng, näm: Tlc hin báo cáo thuyêt minh tinh hInh thrc 
hin dr toán ngân sách cap huyn qu, 06 tháng, 09 tháng, näm. 

1.4. Cong khai so 1iu vã thuyêt minh quyt toán ngân sách huyn dä 
thrqc Hi dông nhIn din cap huyn phê chucmn, gôm: 

a) Cong khai s 1iu quyt toán ngân sách huyn: 

- Can déi ngân sách huyn (theo Bieu s 96/CK-NSNN ban hành kern theo 
Thông tu' sO 343/2 01 6/TT-BTC) 

- Quyt toán thu ngân sách nhà nufic (theo Biu s 97/CK-NSNN ban hânh 
kern theo Thông tu' sO 343/2016/TT-BTC) 

- Quyêt toán chi ngân sách huyn, chi ngân sách cp huyn và chi ngân 
sách xA theo co' câu chi (theo Biêu so 98/CK-NSNN ban hành kern theo Thông tu' 
so 343/2016/TT-BTC) 

- Quy& toán clii ngân sách cp huyn theo tirng lInh vçrc (theo Bie2u sá 
99/CK-NSNN ban hành kern theo Thông tu' sO 34372016/TT-BTC) 

- Quyt toán clii ngân sách cp huyii cho trng co' quail, th chilic (theo Bieu 
sO 100/CK-NSNN ban hành kèin theo Thông tu' sO 343/201 6/TT-BTC) 

- Quyt toán clii bô sung t1r ngân sãcli cp huyn cho ngân sách tfirng xä 
(theo Biêu so 101/CK-NSNN ban htnh kern theo Thông tu'sO 343/2016/TT-BTC) 

- Quy& toán chi chuong trInh miic tiêu quc gia ngân sách cp huyn và 
ngân sách xã (theo Biêu sO 102/cK-NSNN ban hành kern theo Thông tu' so 
343/2 01 6/TT-BTC) 

b) Cong khai thuyt rninh quyt toán ngân sách huyn. 

2. Trách nhim cong khai 
Uy ban nhân dan c.p huyn thirc hin cong khai hoc giao cho Phông Tài 

chmnh - Kê hoach huyn thrc hin cOng khai các ni dung quy djnh tai  Khoàn 1 
muc III. 

Dôi vâi các ni dung cong khai quy djnh tai  dim 1.2, 1.4 Khoàn 1 Muc III, 
Uy ban nhân dan cap huyn ban hành Quyêt djnh cong bô cong khai ngan sách 
và các biêu mau theo quy dnh (theo MOu sO 03/QD-cKNS ban hành kern theo 
Thông twsO 343/2016/TT-BTC). 

3. HInh thfrc cong khai 

Vic cong khai các nOi  dung quy dnh tai  Khoàn 1 duc thirc hin bang mt 
hoàc môt so hInh thirc quy djnh tai  diem b khoãn 1 Diêu 15 cüa Lut NSNN, 
trong do có hInh thüc bat buc là cong bô trén COng/Trang thông tin din tr cüa 
Uy ban nhân dan cap huyn. Dôi vó'i nhthg da phuong chua có Công/Trang 
thông tin din tir, hinh thüc cong khai bat buc là thông báo trén các phuo'ng 
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tin thông tin di chüng, niêm yt ti trit s6 Uy ban nhân dan cp huyn It nht là 
30 ngày. 

4. Thri diem cong khai 

1. Báo cáo dir toán ngân sách huyn trInh Hi dng nhân dan cap huyn 
phái duçc cong khai chrn nhiit là 05 ngày lam vic kê tir ngày Uy ban nhân dan 
cap huyên gi'ri dai biêu Hi dông nhân dan cap huyn. 

2. Báo cáo dix toán ngin sách huyn dii du9'c Hi dông nhân dan cp huyn 
quyêt djnh, quyêt toán ngân sách huyn dii du'çic Hi dông nhân dan cap huyn 
phê chuân phái duçic cOng khai ch.rn nhât là 30 ngày, kê tü ngày van bàn drnyc 
ban hành. 

3. Báo cáo tInh hmnh thLrc hiên ngân sách cp huyn hAng qu', 06 tháng, 09 
tháng phãi duoc cong khai chrn nhât là 15 ngày, kê tir ngày két thüc qu', 06 
tháng, 09 tháng. 

4. Báo cáo tInh hInh thuc hiên ngân sách cp huyn hAng nàm dixçc cong 
khai khi Uy ban nhân dan cap huyên trInh Hi dOng nhân dan cap huyn. 

IV. Cong khai ngân sách xii và các hott dng tãi chInh khác r xã 

1. Ni dung cong khai 

1.1. Cong khai chi tiêu, biêu mau và thuyêt minh lam can eli trinh Hi 
dông nhãn dan cap xii quyêt dlnh  dr toán ngan sách xii Va kê hoich hoit 
dng tài chInh khác & xii, gOm: 

a) COng khai s lieu dir toán ngân sách xii và k hoach hoat dng tài chInh 
khác i xii trInh Hi dOng nhân din cap xii: 

- Cm di ngin sách xii (theo Bièu sd 1O3/CKTC-NSNN ban hành kern theo 
Thông tu' so 343/2016/TT-BTC) 

- Dtr toán thu ngân sách xii (theo Biu s 104/CKTC-NSNN ban hành kern 
theo Thông tsô 343/20]6/TT-BTC) 

- Di,r toán chi ngân sách xii (theo Bieu sd 1O5/CKTC-NSNN ban hành kern 
theo Thông tzisô 343/2016/TT-BTC) 

- Dr toán chi dAu tu' phát trin (theo Biê'u so' 106/CKTC-NSNN ban hành 
kern theo Thông tu' so 343/2016/TT-BTC) 

- K hoach thu, chi các boat dng tài chInh khác (theo Biêu so 107/cKTC-
NSNN ban hành kern theo Thông Lu' sO 343/2016/TT-BTC) 

b) Cong khai thuy& minh d1,r toán ngân sách xii và k hoach các hoat dung 
tài chmnh khác 0' xii. 

1.2. Cong khai s lieu di' toán ngân sách xii và ké hoch hoit dng tài 
chInh khác & xii di du'o'c Hôi dOng nhãn dan cp xii quyêt djnh, gOm: 

- Can di ngân sách xã (theo Biê'u s 108/C'KTC-NSNN ban hânh kern theo 
Thông tu' so 343/2016/TT-BTc) 

- Dr toán thu ngân sách xii (theo Biu sd 109/cKTC-NSNN ban hành kern 
theo Thông tu' sO 343/2016/TT-BTc,) 



- Dir toán chi ngân sách xâ (theo Biéu so 1J0/C'KTC-NSNN ban hành kern 
theo Thông tu' so 343/201 6/TT-BTC) 

- Di,r toán chi du tu phãl triên (theo Biu so ii 1/CKTC-NSNN ban hânh 
kern theo Thông tu' so 343/2016/TT-BTC) 

- K hoach thu, chi các boat dng tài chInh khác (theo Biu so 1 12/GKTC-
NSNN ban hành kern theo Thông tu'sô 343/2016/TT-BTC) 

1.3. Cong khai so 1iu và thuyt rninh tInh hInh thrc hin dij toán ngân 
sách xã qu, 06 tháng, 09 tháng, nAm, gôm: 

a) Cong khai s 1iu thirc hin dr toán ngân sách xa qu, 06 tháng, 09 
tháng, 11Am: 

- Can di ngân sách xã qu', 06 tháng, 09 tháng, nAm (theo Biéu s 
113/C'KTC- NSNN ban hOnh kern theo Thông tu' so 343/2016/TT-BTC) 

- lJâc thrc hin thu ngân sách xä qu', 06 tháng, 09 tháng, nAm theo Biê'u 
so 114/GKTC-NSNN ban hành kern theo Thông tu'sO 343/2016/TT-BTc,) 

- U'âc thirc hin chi ngân sách xã qu', 06 tháng, 09 tháng, nAm (theo Biéu 
so 115/C'KTC-NSNN ban hành kern theo Thông tu'sO 343/2016/TT-BTc) 

b) Cong khai thuyt rninh tInh hInh t1c hin dr toán ngân sách xã qu, 06 
tháng, 09 tháng, nArn: Thrc hin báo cáo thuyêt rninh tInh hInh thirc hin diii' 
toán ngân sách cap xã qu', 06 tháng, 09 tháng, nAiu 

1.4. Cong khai quyt toán ngumn sách xã và kt qua thiyc hin các hot 
dông tài chInh khác 5' xã dã du'o'c Hôi dông nhãn dan cap xã phê chuân, 

A gom: 

a) Cong khai s 1iu quyêt toán ngân sách xã và kt quA thirc hin các hoat 
dng tài chjnh khác 5' xA: 

- Can di ngAn sách xA (theo Biê'u s 11 6/CKTC-NSNN ban hành kern theo 
Thông tu' so 343/2016/TT-BTC) 

- Quyt toán thu ngân sách xA (theo Biêu so 11 7/C'KTC-NSNN ban hành 
kern theo Thông tu'sO 343/2016/TT-BTC) 

- Quyt toán chi ngân sách xA (theo Biêu sO 118/CKTc-NSNN ban hành 
kern theo Thông tu' sO 343/2016/TT-BTc) 

- Quyt toán chi du tu phAt triên (theo Bié'u sO' 119/CKTC-NSNN ban hành 
kern theo Thông tu' so 343/2016/TT-BTC) 

- Thirc hin thu, chi các hoat dng tài chInh khác (theo Bieu sO 120/cKTC-
NSNN ban hành kern theo Thông tu'sO 343/2016/TT-BTC) 

b) Cong khai thuyt minh quyt toán ngân sách xA và kt quA thrc hin cAc 
hoat dng tài chInh khác 5' xA. 

2. Trách nhim cong khai 

Uy ban nhân dan cp xà thrc hin cOng khai cAc ni dung quy dinh tai 
KhoAn 1 Muc IV. 
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Dôi vth các ni dung cong khai, quy djnh tai  diem 1.2, 1.4 Khoàn 1 Miic 
IV, Uy ban nhân dan cap xã ban hành Quyêtdjnh cOng bô cong khai ngân sách 
và các biêu mâu theo quy djnh (theo Mdu so 04/QD-.CKNS ban hành kern theo 
Thông tc sO 343/2016/TT-BTC). 

3. HInh thiuc cong khai 
1. Vic cong khai các ni dung quy djnh tai  dirn 1.1, 1.3 Khoàn 1 Mic IV 

thrc thrc hin bang các hinh thirc: Niêrn yet cong khai tai  tr'i s Uy ban nhân 
dan cap xã It nhât trong thOi han  30 ngày, kO t ngày niêm yet; thông báo trên h 
thông truyên thanh cüa xã (nêu xã có h thông truyën thanh). 

2. D6i voi các nôi dung quy dinh tai  dim 1.2, 1.4 Khoãn 1 Miic IV dugc 
tic hin bang các hinh thirc: Niêrn yet cong khai tai  tri s Uy ban nhân dan 
cap xã It nhât trong thO'i han  30 ngày, kê tr ngày niërn yet; thông báo trên h 
thông truyên thanh cüa xà (nêu xã có h thông truyên thanh); thông báo bang 
van bàn cho Dàng üy, các tO chrc chInh tn - xã hi 6' xã và trixâng các âp, khu 
phô 6' cap xà. 

4. Thô'i gian cong khai 
1. Báo cáo du toán ngân sách xã và kê hoach thu, chi các hoat dng tài 

chInh khác 6' xã trInh Hôi dOng nhan dan cap xã phãi ducic cong khai chm nhât 
là 05 ngày lam vic kê tir ngày Uy ban nhân dan cap xà giri dai  biêu Hi dOng 
nhân dan cap xã. 

2. Báo cáo dir toán ngân sách xã và k hoach thu, chi các hoat dng tài 
chInh khác 6'xã dà duo'c Hôi dông nhân dan cap xä quyêt djnh, quyêt toán ngân 
sách xã va kêt qua thu, chi các hoat dông tài chmnh khác 6' xã dã duçic Hi dông 
nhân dan cap xä phê chuân phãi du'pc cong khai chrn nhât là 30 ngày, kê t11 
ngày van bàn duçic ban hành. 

3. Báo cáo tmnh hInh thrc hin ngân sách xa hang quT,  06 tháng, 09 tháng 
phài du'oc cong khai chârn nhât là 15 ngày, kê tü ngày két thüc qu, 06 tháng, 09 
tháng. 

4. Báo cáo tinh hlnh thc hiên ngân sách xã hang näm duçc cong khai khi 
Uy ban nhân dan cap xã trInh Hi dOng nhân dan cap xã. 

Trong qua trInh thuc hiên, nu có khó khàn, vu'ó'ng mac phàn ánh ye S6' Tài 
chInh dê duçc hithng dn./.' 

]\/o'j nhân: 
- Nhix trén; 
- UBND tinh; 
- TT HDND huyn, TP; 
- UBMTTQVN, huyn, TP; 
- Phong TC-KH cac huyn, TP; 
- Website Si Tài chInh; 
- Luii: VT Sô QLNS. 

KT. GIAM IJOC 
PHO GIAM DOC 
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