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BÁO CÁO
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

06 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2019

Thực hiện Công văn Số 1688/STC-HCSN ngày 2/7/2019 về việc công khai ngân sách
đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ
trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà
nước hỗ trợ;

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát báo cáo thuyêt́ minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách 06 tháng năm 2019 như sau:

Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước 06 tháng năm 2019:1.

Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019 là: 4.116,6 triệu đồng
đạt 31.44% dự toán được giao đầu năm. Bao gồm:

- Chi đảm bảo xã hội : 78.8 triệu đồng  đạt 100% dự toán được giao trong năm.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 3.986,3 triệu đồng đạt 34,92% dự toán được giao trong năm.

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 51,5 triệu đồng đạt 3,22% dự toán được giao trong
năm.

(Biểu chi tiết kèm theo)

Kết luận.2.

Nhìn chung đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. Tuy nhiên chi
sự nghiệp bảo vệ môi trường 06 tháng đầu năm vẫn còn thấp do có một số dự án đang tiến
hành các  bước chuẩn bị thực hiện nên chưa giải ngân được.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện chi dự toán ngân sách 06 tháng
đầu năm 2019 của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Sở Tài chính; PHO ́GIAḾ ĐÔĆ
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, KH-TC.
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