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BÁO CÁO 

Về việc công khai tài sản công năm 2022 tại Trường THPT Kon Tum  

 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum 

 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-C ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính 

Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

29/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

Căn cứ Công văn số 533/STC-QLGCS ngày 21/02/2023 của Sở Tài chính 

tỉnh Kon Tum về việc công khai tài sản công năm 2022 tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị trực tiếp quản lý, sử dụng.  

Thực hiện Công văn số 313/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Kon Tum về việc công khai tài sản công năm 2022. Trường THPT Kon 

Tum báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Kết quả thực hiện công khai tại đơn vị 

- Nhà trường đã thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên tuyền các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Sở Tài chính, Sở GDĐT liên quan đến việc quản 

lý, sử dụng tài sản công, đồng thời niêm yết công khai để viên chức, người lao 

động, học sinh theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên. 

- Thực hiện công khai công khai tình hình tăng giảm tài sản, quản lý, sử 

dụng tài sản công tại đơn vị sử dụng đúng theo quy định tại Điều 121, 122, 123 

Nghị định Số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công và Điều 11 Thông tư Số 

144/2017/TT-BTC. 

- Về nội dung công khai: Đảm bảo nội dung theo quy định. 

- Về hình thức công khai: Công khai các biểu mẫu công khai tài sản công 

được niêm yết tại bản tin của đơn vị. 

- Về thời gian công khai: Đảm bảo thời gian theo quy định. 

(Chi tiết có các biểu mẫu kèm theo). 

2. Đề xuất, kiến nghị: Không 



Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai tài sản công năm 2022 

tại Trường THPT Kon Tum, kính báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo biết và tổng 

hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Duyệt 
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