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15. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG KHAI NGÂN SÁCH 2017 

TỔNG HỢP XẾP HẠNG 

XẾP HẠNG 12
3/5

tài liệu bắt buộc được công bố

3 tài liệu được công bố 
đúng hạn 

51.1 ĐIỂM 2 tài liệu công khai đủ 
thông tin

TƯƠNG ĐỐI
4/6

tài liệu không bắt buộc được 
công bố

 

Bảng 16: Kết quả chấm POBI thành phố Đà Nẵng năm 2017

Tài liệu ngân sách Điểm POBI 
2017

Điểm quy đổi 
(thang điểm 100)

1. Báo cáo Dự thảo dự toán ngân sách tỉnh 
năm 2018 trình HĐND tỉnh 0 0

2. Báo cáo dự toán ngân sách tỉnh đã được 
HĐND tỉnh quyết định và báo cáo dự toán 
ngân sách tỉnh chi tiết do UBND tỉnh giao cho 
các đơn vị sử dụng ngân sách cấp dưới (ban 
ngành cấp tỉnh và các huyện) 

566 18.9

3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách tỉnh 
Quý 3/2017 600 20

4. Báo cáo số liệu và thuyết minh tình hình 
thực hiện ngân sách tỉnh năm 2017 0 0

5. Báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh đã được 
HĐND tỉnh quyết định 366.5 12.2

TỔNG ĐIỂM POBI 1532.5 51.1

6. Các tài liệu không tính điểm POBI và 02 
câu hỏi bổ sung về các khoản thu, chi ngoài 
ngân sách (điểm khuyến khích)

400 50

Nguồn: Kết quả chấm điểm của Nhóm nghiên cứu, 2018
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Tài liệu ngân sách bắt buộc công khai, có tính điểm POBI 2017

 Thành phố Đà Nẵng công khai 3/5 loại tài liệu bắt buộc, bao gồm: Dự toán 
ngân sách thành phố năm 2018 được HĐND thành phố phê duyệt, Báo cáo tình hình 
thực hiện ngân sách thành phố Quý 3/2017 và Báo cáo quyết toán ngân sách thành 
phố năm 2016. Các tài liệu không được công bố công khai bao gồm: Dự toán ngân 
sách thành phố năm 2018 trình HĐND thành phố và Báo cáo tình hình thực hiện 
ngân sách thành phố năm 2017 (xem Bảng 16). Trong đó:

•	 Báo cáo Dự toán ngân sách thành phố năm 2018 được HĐND thành phố phê 
duyệt được công bố công khai ngày 08/01/2018 trên website của Sở Tài chính 
thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng đạt 566/700 điểm đối với tài liệu này, bằng điểm 
với các tỉnh Bình Dương, Nam Định và Lai Châu. Báo cáo được công bố trong 
vòng 30 ngày sau khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về Dự toán ngân 
sách thành phố năm 2018, đúng thời hạn so với quy định của Thông tư 343. Báo 
cáo dự toán được phê duyệt chỉ phản ánh 12/13 bảng biểu theo quy định của 
Thông tư 343. Chỉ có một biểu còn thiếu theo quy định của Thông tư 343 đó là 
Biểu số 54 về Tỉ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách thành phố 
và chính quyền địa p3hương năm 2018.

•	 Báo cáo Tình hình thực hiện ngân sách thành phố Quý 3/2017 được công bố công 
khai trên website của Sở Tài chính Đà Nẵng đúng thời hạn quy định và có kèm 
báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương theo quý. Tài liệu 
này Đà Nẵng đạt số điểm tối đa, bằng với các tỉnh Kon Tum, Hải Dương, Hồ Chí 
Minh, Bình Định, và Đồng Nai.

•	 Báo cáo Quyết toán ngân sách thành phố năm 2016 được HĐND thành phố Đà 
Nẵng phê duyệt được công bố công khai vào ngày 28/12/2017 trên website của 
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng và không kèm báo cáo thuyết minh. Báo cáo 
này đã thực hiện và phản ánh đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của Thông tư 343. 

Tài liệu khuyến khích, không tính điểm POBI 2017

Thành phố Đà Nẵng công khai 4/6 tài liệu khuyến khích, bao gồm: Hướng dẫn 
xây dựng dự toán ngân sách thành phố năm 2018, Báo cáo tình hình thực hiện ngân 
sách thành phố 06 tháng đầu năm 2017, Danh mục dự án đầu tư công năm 2018 trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Đà Nẵng. Các tài liệu không được công bố 
công khai gồm: Kết quả kiểm toán ngân sách thành phố các năm 2014, 2015 và Báo 
cáo ngân sách thành phố dành cho công dân năm 2017.


