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BÁO CÁO
Công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Căn cứ 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.

Căn cứ 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.

Thực hiện Công văn số 542/STC-TCĐT ngày 03/3/2020, của Sở Tài chính Tây
Ninh về việc công khai tài chính của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn
ngân sách nhà nước.

Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố báo cáo tình hình công khai tài chính đối
với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cụ thể như sau:

 1. Công khai về kế hoạch vốn đầu tư UBND tỉnh giao và phân bổ vốn đầu tư
năm 2020:

Tổng số vốn đã được UBND tỉnh giao cho Thành phố: 349,653  tỷ đồng.

+ Kế hoạch đã phân bổ vốn thực hiện đầu tư là: 233,653  tỷ đồng.

+ Kế hoạch chưa phân bổ vốn thực hiện đầu tư là: 116,000  tỷ đồng.

Đã thực hiện công khai tổng vốn đã giao là: 349,653  tỷ đồng và công khai phân
bổ vốn thực hiện đầu tư là: 233,653  tỷ đồng

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở và công bố trong hội nghị.

Thời gian công khai: Đã công khai theo thời gian quy định tại Thông tư số
10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.

 (Có phụ biểu 01/CKTC-ĐTXD chi tiết đính kèm)

2. Công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2019:

Tổng số dự án thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong năm 2019 là
92 dự án.

Đã thực hiện công khai 92/92 dự án được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở và công bố trong hội nghị.

Thời gian công khai: Đã công khai theo thời gian quy định tại Thông tư số
10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.

 (Có phụ biểu 02/CKTC-ĐTXD chi tiết đính kèm)

3. Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư năm 2019:



Tổng số kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tỉnh HTMT cho Thành phố năm
2019 là 165,437 tỷ đồng.

Đã thực hiện công khai toàn bộ về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ
2019.

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở và công bố trong hội nghị.

Thời gian công khai: Đã công khai theo thời gian quy định tại Thông tư số
10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.

 (Có phụ biểu 03/CKTC-ĐTXD chi tiết đính kèm)

4. Công khai về tình hình quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm
2019:

Tổng số dự án được thực hiện phê duyệt quyết toán trong năm 2019 là 96 dự án.

Đã thực hiện công khai 96/96 dự án.

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở và công bố trong hội nghị.

Thời gian công khai: Đã công khai theo thời gian quy định tại Thông tư số
10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.

 (Có phụ biểu 04/CKTC-ĐTXD chi tiết đính kèm)

5. Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2020:

Tổng số vốn đã được UBND tỉnh giao cho Thành phố: 145,513  tỷ đồng.

Đã thực hiện công khai tổng vốn đã giao là: 145,513  tỷ đồng.

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở và công bố trong hội nghị.

Thời gian công khai: Đã công khai theo thời gian quy định tại Thông tư số
10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính.

 (Có phụ biểu 05/CKTC-ĐTXD chi tiết đính kèm)

Trên đây là báo cáo tình tình công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý
sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố.

Nơi nhận:                                       TRƯỞNG PHÒNG
- Sở Tài chính TN;
- Lưu: VT.
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