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Kết quả khảo sát POBI 2018 cho thấy tỉnh Bắc Kạn đã công bố 
Tương đối đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước. Tổng số điểm về 
tính công khai, minh bạch của Bắc Kạn đạt 3882 điểm, tương đương 
59.72 điểm quy đổi, xếp hạng thứ 20 trong tổng số 63 tỉnh thành phố 
khảo sát POBI 2018, giảm 3 hạng so với kết quả chấm POBI 2017.

Bảng 11: Kết quả chấm POBI 2018 tỉnh Bắc Kạn năm 2018

mục
Điểm 
POBI 

Điểm POBI 
quy dổi

Chỉ số công khai ngân sách poBI 2018 3882 59.72
Nhóm câu hỏi về tính thuận tiện của tài liệu công khai 0 0.00
Nhóm câu hỏi về tính sẵn có, kịp thời và đầy đủ của tài liệu 3882 59.72
1. Báo cáo Dự thảo dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 trình HDND tỉnh 683 10.51
2. Báo cáo dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 đã được HĐND tỉnh quyết định 516 7.94
3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách tỉnh quý 1/2018 500 7.69
4. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 550 8.46
5. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách tỉnh quý 3/2018 500 7.69
6. Báo cáo số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách tỉnh năm 2018 0 0.00
7. Báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh đã được HĐND tỉnh phê chuẩn 933 14.35
8. Báo cáo ngân sách công dân 0 0.00
9. Đầu tư công 200 3.08
Nhóm câu hỏi về sự tham gia 167 27.83

(Nguồn: Kết quả chấm POBI 2018)
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Chỉ số công khai ngân sách tỉnh pobi 2018

Về tính thuận tiện của tài liệu công khai

Nhóm nghiên cứu có nhận xét như sau về tính thuận tiện trong việc tiếp 
cận tài liệu ngân sách của cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn:

•	 Trên website của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn không có thư mục 
riêng về công khai ngân sách. 

•	 Toàn bộ 7/7 tài liệu được tỉnh công bố đều bằng định dạng PDF 
dạng file ảnh, khó sử dụng.

Về tính sẵn có, kịp thời và đầy đủ của tài liệu

Tỉnh Bắc Kạn công khai 7/9 loại tài liệu bắt buộc, bao gồm: Báo cáo 
Dự thảo dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 trình HĐND tỉnh, Báo cáo 
dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 đã được HĐND tỉnh quyết định, 
Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách tỉnh Quý 1/2018, Báo cáo tình 
hình thực hiện ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, Báo cáo tình 
hình thực hiện ngân sách tỉnh Quý 3/2018, Báo cáo quyết toán ngân 
sách tỉnh đã được HĐND tỉnh phê chuẩn, Đầu tư công. Cụ thể hơn:

•	 Báo cáo dự toán ngân sách tỉnh đã được HĐND tỉnh quyết định 
chỉ công bố 9 trong số 13 biểu so với yêu cầu trong Thông tư 343, là các 
Biểu số 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55 , 56, 57. Trong đó, Biểu số 35 về Dự 
toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 thiếu mục nhỏ số 17 và 18; Biểu 
số 48 về Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 thiếu 3 mục nhỏ số 
13, 17 và 18 so với biểu mẫu đính kèm trong Thông 343; Biểu số 63 về 
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh chỉ phản ánh 16/18 
mục nhỏ, thiếu mục nhỏ số 18 và mục thu từ doanh nghiệp nhà nước 
không phân rõ là doanh nghiệp do trung ương hay địa phương quản lý 
như trong Thông tư 343.

•	 Trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn 
không có thư mục riêng vê công khai ngân sách. Các tài liệu chấm điểm 
POBI được tìm thấy trong thư mục Dự toán - Quyết toán. Ngoài ra, trên 
cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn chỉ có kế hoạch 
đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, mà không có kế hoạch/danh mục 
các công trình đầu tư công năm 2019 không có.
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Phần 3. Kết quả chỉ số công khai ngân sách của 63 tỉnh, thành phố... 

Công khai các tài liệu khác

Có 1/3 loại tài liệu ngân sách không tính điểm POBI được công khai, 
bao gồm: Báo cáo tình hình nợ công của tỉnh năm 2017 hoặc 2018. Các 
tài liệu không được công khai bao gồm: Hướng dẫn xây dựng dự toán 
ngân sách cấp tỉnh, Kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước, Kết quả 
thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Ngoài ra, Báo cáo 
Dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 đã được HĐND tỉnh quyết định cũng 
không phản ánh dự toán cho các khoản thu chi ngoài cân đối ngân sách 
của địa phương.

Về sự tham gia của người dân

Kết quả khảo sát POBI 2018 cho thấy tỉnh Bắc Kạn ít tạo cơ hội để 
người dân tham gia vào chu trình lập ngân sách. Tỉnh Bắc Kạn có đạt 
167 điểm, tương đương 27.83 điểm quy đổi về sự tham gia của công 
chúng, xếp hạng thứ 51 trên 63 tỉnh, thành phố.

Trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bắc Cạn không 
có phần thư mục hỏi đáp. Ngoài ra, cổng thông tin điện tử của Sở Tài 
chính tỉnh Bắc Kạn có email để người dân yêu cầu liên hệ cung cấp 
thông tin. Trên website của Sở Tài chính tỉnh không công khai quy 
chế và quy trình cung cấp thông tin cho người dân của sở, và không 
có đường dẫn tới một loại công cụ mạng xã hội chính thức của tỉnh để 
trao đổi với người dân.
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