19. TỈNH ĐỒNG NAI
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG KHAI NGÂN SÁCH 2017
TỔNG HỢP XẾP HẠNG

3 tài liệu được công bố

XẾP HẠNG

11

đúng hạn
(1 tài liệu không rõ ngày
công khai và 1 tài liệu
công khai chậm)

5/5

tài liệu bắt buộc được
công bố

1 tài liệu công khai đủ

51.6 ĐIỂM
TƯƠNG ĐỐI

thông tin

3/6

tài liệu không bắt buộc
được công bố

Bảng 20: Kết quả chấm POBI tỉnh Đồng Nai 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

66

2.2

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)

700

23.3

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

166

5.5

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

16.5

0.6

98

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2017

TỔNG ĐIỂM POBI
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)

1548.5

51.6

400

50

Nguồn: Kết quả chấm điểm của Nhóm nghiên cứu, 2018

Tài liệu ngân sách bắt buộc công khai, có tính điểm POBI 2017
Tỉnh Đồng Nai công khai 5/5 loại tài liệu bắt buộc. Tuy nhiên, mức độ đầy đủ
và chi tiết của từng loại tài liệu được công bố rất khác nhau (xem Bảng 20). Trong đó:
• Báo cáo Dự thảo Dự toán ngân sách tỉnh năm 2018 trình HĐND tỉnh được công
khai ngày 9/1/2018, sau 5 ngày nhưng vẫn trước 30 ngày kể từ ngày họp HĐND.
Tỉnh Đồng Nai đạt 66/800 điểm cho tài liệu này và xếp vị trí thứ 27 trong tổng số
27 tỉnh có công khai tài liệu này. Nội dụng công khai không kèm theo bảng biểu
theo Thông tư 343, chỉ có các số liệu cơ bản về chỉ tiêu dự toán tổng thu, tổng
chi 2018.
• Báo cáo Dự toán ngân sách tỉnh năm 2018 được công khai ngày 11/01/2018 trên
website của UBND tỉnh Đồng Nai, trong vòng 30 ngày kể từ ngày 10/12 hàng
năm. Đầy đủ bảng biểu theo quy định của Thông tư 343 và phản ánh đầy đủ nội
dung. Tài liệu này tỉnh Đồng Nai đạt tối đa 700/700 điểm, bằng với số điểm của
tỉnh Kon Tum và tỉnh Khánh Hòa.
• Báo cáo Tình hình thực hiện ngân sách tỉnh Quý 3/2017 được công khai ngày
22/09/2017, trong vòng 15 ngày khi kết thúc quý. Có kèm theo báo cáo thuyết
minh, các bảng biểu phản ánh đầy đủ theo quy định của Thông tư 343. Tài liệu
này tỉnh Đồng Nai đạt tối đa 600/600 điểm, bằng với số điểm của tỉnh Kon Tum,
Hải Dương, Hồ Chí Minh, Bình Định và Đà Nẵng.
• Báo cáo Tình hình thực hiện ngân sách tỉnh năm 2017 cũng chỉ báo cáo sơ bộ
dưới dạng con số tổng, không chi tiết bảng biểu, báo cáo này đi kèm với báo cáo
công khai về số liệu dự toán ngân sách tỉnh năm 2018.
• Báo cáo Quyết toán ngân sách tỉnh năm 2016 không có bảng biểu kèm theo, chỉ
có Nghị quyết của HĐND, không có ngày đăng Nghị quyết.

Tài liệu khuyến khích, không tính điểm POBI 2017
Tỉnh Đồng Nai công khai 3/6 loại tài liệu khuyến khích, bao gồm: Hướng dẫn
xây dựng dự toán ngân sách tỉnh năm 2018, Danh mục dự án đầu tư công đã được
Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2017

99

quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đồng Nai. Các tài liệu không công khai gồm: Báo cáo tình
hình thực hiện ngân sách tỉnh 06 tháng đầu năm 2017, Báo cáo kết quả kiểm toán,
kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước các năm 2014, 2015 và Báo
cáo ngân sách tỉnh dành cho công dân năm 2017.

20. TỈNH ĐỒNG THÁP
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG KHAI NGÂN SÁCH 2017
TỔNG HỢP XẾP HẠNG
XẾP HẠNG

23

43.6 ĐIỂM
CHƯA ĐẦY ĐỦ

3 tài liệu được công bố

3/5

đúng hạn

tài liệu bắt buộc được
công bố

1 tài liệu công khai đủ
thông tin

2/6 tài liệu không bắt
buộc được công bố

Bảng 21: Kết quả chấm POBI tỉnh Đồng Tháp 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)

365

12.2

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

466

15.5

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

0

0

100

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2017

