
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

  Số:  3256/STC-QLNS 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Gia Lai, ngày  15   tháng 10 năm 2022 

V/v công khai số liệu và thuyết 

minh tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách địa phương đến 

Quý III năm 2022  

 

 

Kính gửi: Trung tâm tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 của Bộ Tài chính V/v 

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

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 7 có quy định công khai số liệu và thuyết minh tình 

hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý (6 tháng, năm) đã được báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và tại Điều 9 có quy định về hình thức công khai, trong đó có 

hình thức bắt buộc là công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. 

Sở Tài chính đã công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách địa phương đến Quý III năm 2022 (theo các biểu mẫu đính kèm) trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Tài chính. 

Đề nghị Trung tâm tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai 

số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương đến Quý III 

năm 2022 (theo các biểu mẫu đính kèm) trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:                
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Như trên; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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