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SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:           /STC-QLNS                     Hoà Bình, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v kết quả chấm điểm chỉ số 

công khai ngân sách năm 2019 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp 

ngân sách; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

4636/VPUBND-TCTM ngày 14/7/2020 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về báo cáo kết quả Chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2019, 

Trên cơ sở kết quả Chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2019 được Liên 

minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) công bố ngày 8/7/2020, Sở Tài chính báo 

cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau: 

Việc đánh giá chỉ số POBI 2019 thực hiện thông qua khảo sát 12 loại tài 

liệu ngân sách, trong đó có 10 tài liệu khảo sát để tính điểm POBI 2019 và 2 tài 

liệu khuyến kích công khai, bao gồm: 

- 7 tài liệu theo Luật Ngân sách nhà nước: Báo cáo dự thảo dự toán ngân 

sách năm 2020 trình HĐND tỉnh, Báo cáo dự toán ngân sách năm 2020 đã 

được HĐND tỉnh phê duyệt, Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Quý 

I/2019, Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Quý II/2019, Báo cáo tình hình 

thực hiện ngân sách tỉnh Quý III/2019, Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 

cả năm 2019, Báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh năm 2018 đã được HĐND 

tỉnh phê chuẩn. 

- 2 tài liệu về thông tin: Danh mục đầu tư công, Báo cáo tình hình nợ 

công. 

- 3 tài liệu theo thông lệ tốt quốc tế: hướng dẫn xây dựng dự toán ngân 

sách năm 2019; kết quả kiểm toán, thanh tra, kết quả thực hiện các kiến nghị 

kiểm toán, thanh tra; Báo cáo Ngân sách dành cho công dân. 

Ngoài ra còn khảo sát thông tin trên trang điện tử của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với các tài liệu liên quan đến: 

- Biên bản kỳ họp/thảo luận về dự toán và phân bổ ngân sách. 

- Báo cáo thẩm tra của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 



- Báo cáo tổng hợp tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Mức độ công khai, minh bạch ngân sách được xây dựng thông qua 5 tiêu 

chí là tính sẵn có, tính kịp thời, thuận tiện, đầy đủ và tính tin cậy của các loại 

tài liệu ngân sách. Nội dụng cụ thể các tiêu chi như sau: 

- Tính sẵn có: Tính sẵn có của các tài liệu ngân sách được xác định dựa 

trên việc công khai 10 tài liệu ngân sách trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh và/ hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài chính, Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Tính kịp thời: Được xác định thông qua ngày công khai các tài liệu trên 

cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh và/ hoặc trang thông tin điện 

tử của Sở Tài chính. 

- Tính thuận tiện: Tài liệu công khai được coi là thuận tiện khi cho phép 

người sử dụng/người đọc có thể dễ dàng tái sử dụng các thông tin cho công 

việc của họ. 

- Tính đầy đủ: Các tài liệu công khai có đầy đủ bảng biểu và nội dung 

của một số bảng biểu theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

- Tính tin cậy: Khảo sát đánh giá khả năng dự báo chính xác của dự toán 

ngân sách năm 2018 so với thực tế (quyết toán ngân sách năm 2018) theo 

phương pháp phân tích ngân sách. 

Các thông tin mà Trung tâm Phát triển và Hội nhập khảo sát trên các 

trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh và/ hoặc trang thông tin điện 

tử của Sở Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bao gồm: ngân sách, đầu tư công, Biên 

bản kỳ họp/thảo luận về dự toán và phân bổ ngân sách, Báo cáo thẩm tra của 

các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Báo cáo tổng hợp tiếp nhận ý kiến cử 

tri của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 12/2019, kết quả 

kiểm toán, thanh tra, kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán, thanh tra, báo 

cáo nợ công,... 

Đối với trách nhiệm của Sở Tài chính, Sở Tài chính đã lập thư mục công 

khai ngân sách trên trang thông tin điện tử với các mục con theo hướng dẫn của 

Bộ Tài chính. Đối với năm 2019, Sở Tài chính đã đưa lên trang thông tin điện 

tử của Sở các nội dung sau: 

- Dự toán ngân sách năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê 

duyệt. 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Quý II/2019. 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Quý III/2019. 



- Quyết toán ngân sách năm 2018 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê 

chuẩn. 

Tiếp thu kết quả sếp hạng công khai ngân sách năm 2019, Sở Tài chính 

nhận thấy còn chưa làm tròn chức năng, nhiệm vụ trong việc tham mưu báo 

cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh việc công khai ngân sách trên địa bàn, cũng như 

trách nhiệm công khai đối với các nội dung thuộc lĩnh vực của Sở Tài chính. 

Để cải thiện chỉ số công khai minh bạch ngân sách trong thời gian tới, Sở 

Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị: 

- Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng thư mục công khai trên trang điện từ 

bao gồm các nội dung:  

+ Biên bản kỳ họp/thảo luận về dự toán và phân bổ ngân sách. 

+ Báo cáo thẩm tra của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+  Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng thư mục công khai 

trên trang điện tử về Báo cáo tổng hợp tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng thư mục công khai trên trang điện tử 

về nội dung liên quan đến việc xây dựng, lập, trình, quyết định kế hoạch đầu tư 

công hàng năm. 

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng thư mục công khai trên 

trang điện tử để công khai các văn bản của Uỷ ban nhân dân liên quan đến lĩnh 

vực tài chính - ngân sách, đầu tư công. 

Sở Tài chính sẽ đăng ký làm việc với Trung tâm Phát triển và Hội nhập 

để tham vấn về cách thức Trung tâm khai thác, thu thập thông tin, giải pháp 

nhằm cải thiện chỉ số sếp hạng của tỉnh trong thời gian tới (đồng thời cũng làm 

việc về kết quả điểm số năm 2019 trên cơ sở đề nghị Trung tâm ghi nhận 

những tài liệu mà Sở Tài chính đã công khai theo quy định). 

Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLNS; 

- Lưu: VT (Th) 

                   GIÁM ĐỐC 

                   

 

 

 

                   Bùi Văn Đức 
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