
UBND TINH CAO BANG 
BAN QUAN LY KHU KINH TE 

St,:3,?/CV-BQL 
V/v Báo cáo tInh hInh thirc hin cong khai 

dir toán ngân sách nhà nuOc näm 2020 
cüa Ban quãn 1 Khu kinh tê 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tuj do — Hinh phuic 

Cao Bang, ngày-'Llthángi3  nám 2020 

KInh gài: Sâ Tài chInh tinh Cao Bang. 

Ban quân 1 Khu kinh t tinh Cao Bng báo cáo tInh hInh thirc hin cong 
khai dir toán ngân sách nàm 2019 theo Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 21 
tháng 12 11am 2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hánh mt so diêu Lutt 
Ngân sách nhànuâc; Thông tu so 61/2017/TT-BTCngáy 15/6/2017 cüa B Tài 
chInh hucng dan thirc hin cOng khai ngân sách dOi vâi don vj dir toán ngân 
sách, các to ch(rc ducic ngân sách nhà nithc h trg; 

I. Tlnh hInh cong khai ngân sách ti các do'n v trirc thuc: 

1. S don vj chua cong khai ngân sách: 0. 

2. S don vj thirc hin cong khai ngân sách thu sau: 
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I Don vj dçr toán trrc thuc 

1 VAn phông Ban x x x 

2 Ban QLCK Ta Lung x 

3 Ban QLCK Trà LIIIh x x x 

4 Ban QLCK Soc Giang x x x 

5 Ban QLCK L Van x x x 

6 Trung tam QLKTDVHTKKT x x x 

II. Nguyen nhân tti sao chira cong khai hoc dã cOng khai nhu'ng 

chira thIng quy djnh: khOng co.( 

Noi n/i mn: 
- Nhu trên; 
- Các don vj tr1rc thuOc; 
- Luu: VT, KHTH. 

TRUNG BAN 


	Page 1

