
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  6122 /CHK – TC Hà Nội, ngày  05  tháng  12  năm 2022 
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

 

 
 

Kính gửi:   Bộ Giao thông vận tải.  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

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

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về 

việc 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 về 

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

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

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

   Cục Hàng không Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết 

toán ngân sách nhà nước năm 2021 như sau: 

  1. Số đơn vị chưa công khai quyết toán ngân sách: 0 đơn vị. 

  2. Số đơn vị thực hiện công khai quyết toán ngân sách: 06/06 đơn vị 

Cục Hàng không Việt Nam trân trọng báo cáo./. 

Gửi kèm theo văn bản này Quyết định số: 2478/QĐ-CHK ngày 09/11/2022   

của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc công bố công khai số liệu 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam. 

 

 

  KT. CỤC TRƯỞNG 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Cục, TTYTHK; 

- CVMB, CVMT, CVMN; 

- TCTQLBVN; 

-Cổng TTĐT Cục HKVN (để công 

khai); 

- Lưu: VT,TC. 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hảo 
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