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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 
 

 Căn cứ  Khoản 1 Điều 15 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

 Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 
sách. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4586/UBND-
TH ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện công khai ngân sách địa 
phương, Sở Tài chính công khai công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực 
hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 trên Trang thông tin 
điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ: http://stc.binhdinh.gov.vn/ (Mục Công khai 
tài chính -> Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm). 

Đồng thời, Sở Tài chính kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng 
UBND tỉnh đăng tải nội dung Công văn này cùng số liệu và thuyết minh tình 
hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 trên Trang thông tin điện tử của UBND 
tỉnh, mục Công khai ngân sách -> Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm 
(quý, 6 tháng, 9 tháng, năm). 

 Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                           GIÁM ĐỐC  
- Như trên;            
- Lưu: VT, DNTH, QLNS. 
 
 
 

 
 
 
   Lê Hoàng Nghi 
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