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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2022. 

  
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn 

vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công khai dự toán ngân 

sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 cụ thể như sau: 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, về cơ bản Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đã thực hiện chi các nguồn NSNN theo đúng tiến độ, kế hoạch và nhiệm 

vụ được giao. Tổng dự toán tính trung bình đạt tỷ lệ thực hiện dự toán 64,1% so 

với dự toán được giao và bổ sung trong năm; tỷ lệ so với cùng kỳ năm đạt 

198,7%. Ước thực hiện dự toán năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đạt 100% dự toán giao. 

(Có biểu công khai chi tiết kèm theo) 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo công khai theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng CM thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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