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Ninh Bình, ngày       tháng 10 năm 2019 

   

Kính gửi:  Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. 

 

Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán 

ngân sách nhà nước quý III năm 2019 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thu hành một số điều của Luật Ngân 

sách Nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 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 trực thuộc. 

1. Số đơn vị chưa công khai ngân sách: 0 đơn vị 

2. Số đơn vị thực hiện công khai ngân sách:09  đơn vị 

 

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 Văn phòng Sở  x  x  x  

2 Bảo tàng tỉnh x  x  x  

3 
Trung tâm Văn hóa 

tỉnh 

x  x  x  

4 Thư viện tỉnh x  x  x  

5 Nhiếp ảnh tỉnh x  x  x  

6 

Trung tâm Phát 

hành phim và chiếu 

bóng 

x  x  x  

7 

Trung tâm huấn 

luyện và thi đấu 

TDTT tỉnh 

x  x  x  



8 

Trung tâm Bảo tồn 

di tích lịch sử văn 

hóa Cố đô Hoa Lư 

x  x  x  

9 Nhà hát Chèo x  x  x  

II. Nêu những nguyên nhân tại sao chưa công khai hoặc đã công khai 

nhưng chưa đúng quy định. 

Không có 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu:VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Mạnh Cường 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Đơn vị: Sở Văn hóa và Thể thao CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Chương: 429 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Ninh Bình, ngày        tháng 10 năm 2019 

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH  

QUÝ III NĂM 2019 

 

- Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 15/06/2017 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; Thông tư 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 61/2016/TT-BTC ngày 15/06/2017 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. 

 

    

ĐV tính: Triệu đồng 

Số  

TT   
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý 

III/2019 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ước thực 

hiện năm 

nay so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %) 

I 

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí         

1  Số thu phí, lệ phí 11.316 1.580,4 13,97  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 10.776 1.015,1 9,42  

3  Số phí, lệ phí nộp NSNN 3.240 565,3 17,4  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 92.308 41.133 45 73 

1 Chi quản lý hành chính 6.173 2.994 48 90 

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  5.858 1.439 25 102 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  435 157 35 34 

3 

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề 

 

20.189 

 

10.133 63 114 

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0   0 0 

3.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  

 

20.189 5.941 29,4 83 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  297 56,4 19 153 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0   0   

4.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  297 81 27 184 

6 Sự nghiệp kinh tế 750 68,45 9 15 

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0  0   



6.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  750 68,45 9 15 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   50.692 11.019 22 124 

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 25.155 5.015 20 88 

8.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  25.537 6.003,518 24 189 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 20.382 5399 26 112 

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7.355 1.935 26 165 

10.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  13.027 3.464,4 27 95 

11 Chi chương trình mục tiêu 2.340  1.210   52   

11.1 

Chi chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển văn hóa 1.510 1.210  80    

  

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  1.510 1.210   80   

11.2 

Chi chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới 830        

  

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  830       
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