
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STC-VP Đà Nẵng, ngày      tháng    năm 2019 

V/v danh mục thông tin  

phải được công khai  

 

 

Kính gửi: Các phòng thuộc Sở 

  

Theo quy định tại Điều 17 Luật tiếp cận thông tin năm năm 2016, Điều 6 

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; thực hiện Kế hoạch số 1524/KH-UBND 

ngày 06/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thi hành Luật 

Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Sau khi rà soát, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng ban hành danh mục thông 

tin phải được công khai tại phụ lục kèm theo (thay thế Công văn số 1607/STC-VP 

ngày 11/5/2018). 

 Đề nghị các phòng thuộc Sở nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của cơ 

quan cấp trên và Kế hoạch triển khai Luật tiếp cận thông tin của Sở để triển khai 

thực hiện đảm bảo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.05. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Phụng 
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Phụ lục 

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI 

(Kèm theo Công văn số       /STC-VP ngày       /    /2019 của Sở Tài chính TP. Đà Nẵng) 

 

TT Loại thông tin 
Hình thức 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời điểm 

công khai 

Thời gian  

công khai 

1 

Văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan ngành, lĩnh vực; thủ tục hành 

chính, quy trình giải quyết công 

việc của Sở Tài chính 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày văn 

bản được 

ban hành 

hoặc văn 

bản đến Sở 

Đến khi văn bản 

được công bố hết 

hiệu lực 

2 

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực 

hiện pháp luật, chế độ, chính sách 

đối với những lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Sở Tài chính. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày tạo 

ra thông tin 

hoặc văn 

bản đến Sở 

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử 

dụng 

3 

Dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật do Sở Tài chính tham mưu 

được đưa ra lấy ý kiến người dân, tổ 

chức. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày tạo 

ra dự thảo 

Đến khi hết thời 

hạn lấy ý kiến 

góp ý theo quy 

định 

4 

Chiến lược, chương trình, dự án, đề 

án, kế hoạch, quy hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực và phương thức, kết 

quả thực hiện; chương trình, kế 

hoạch công tác hằng năm của Sở 

Tài chính. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày tạo 

ra thông 

tin  

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử 

dụng 

5 

Thông tin về dự toán ngân sách nhà 

nước; báo tình tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước; quyết toán ngân 

sách nhà nước; dự toán, tình hình 

thực hiện, quyết toán ngân sách đối 

với các công trình, dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước; thủ tục ngân sách nhà 

nước theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản hướng 

dẫn thi hành về công khai số liệu dự 

toán, quyết toán ngân sách hàng 

năm. 

Trên cổng 

thông tin 

điện tử của 

chính 

quyền 

thành phố 

và Trang 

thông tin 

điện tử 

Danang.gov.vn 

và 

Taichinh.danang.gov.vn 

Theo quy 

định của 

pháp luật 

liên quan 

Theo quy định 

của pháp luật 

liên quan 

6 

Thông tin về mua sắm công và quản 

lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình 

hình và kết quả thực hiện kế hoạch, 

chương trình, dự án đầu tư công; 

thông tin về đấu thầu; thông tin liên 

quan đến dự án, công trình trên địa 

bàn do Sở Tài chính phụ trách. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Theo quy 

định của 

pháp luật 

liên quan 

Theo quy định 

của pháp luật 

liên quan 

7 Thông tin về hoạt động đầu tư, quản Trên trang Taichinh.danang.gov.vn Chậm nhất Đến khi thông tin 
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TT Loại thông tin 
Hình thức 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời điểm 

công khai 

Thời gian  

công khai 

lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả 

hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; 

báo cáo giám sát tình hình thực hiện 

công khai thông tin tài chính của 

doanh nghiệp và cơ quan nhà 

nước đại diện chủ sở hữu; thông tin 

về tổ chức và hoạt động của doanh 

nghiệp nhà nước. 

thông tin 

điện tử 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày tạo 

ra thông 

tin  

hết giá trị sử 

dụng 

8 

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ 

quan và của đơn vị trực thuộc; địa 

chỉ, số điện thoại, số fax, thư điện 

tử công vụ của Sở Tài chính và bộ 

phận, người làm đầu mối tiếp nhận 

yêu cầu cung cấp thông tin; nội quy, 

quy chế do Sở Tài chính ban hành. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày tạo 

ra thông 

tin  

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử 

dụng 

9 

Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn 

của công chức Sở Tài chính trực 

tiếp giải quyết các công việc của 

nhân dân. 

Niêm yết 

tại trụ sở cơ 

quan 

Tầng 8, Trung tâm hành 

chính, số 24 Trần Phú, 

Thạch Thang, Hải Châu, 

Đà Nẵng 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày có 

quy định 

được ban 

hành 

Đến khi quy định 

hết hiệu lực 

10 
Thông tin về tuyển dụng công chức 

Sở Tài chính. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử và 

tại trụ sở cơ 

quan 

Taichinh.danang.gov.vn;  

Tầng 8, Trung tâm hành 

chính, số 24 Trần Phú, 

Thạch Thang, Hải Châu, 

Đà Nẵng 

Theo quy 

định của 

pháp luật 

liên quan 

Theo quy định 

của pháp luật 

liên quan 

11 

Báo cáo công tác định kỳ; thông tin 

thống kê về ngành, lĩnh vực quản 

lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, 

lĩnh vực; thông tin về danh mục và 

kết quả chương trình, đề tài khoa 

học. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử 

dụng 

12 

Báo cáo tài chính năm; Thông tin 

sử dụng, quản lý công chức của Sở 

Tài chính. 

Thông qua 

việc tiếp 

công dân, 

họp báo, 

thông cáo 

báo chí, 

hoạt động 

của người 

phát ngôn 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Tầng 8, Trung tâm hành 

chính, số 24 Trần Phú, 

Thạch Thang, Hải Châu, 

Đà Nẵng 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày tạo 

ra thông 

tin  

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử 

dụng 

13 
Thông tin về phí, lệ phí, giá cả do 

Sở Tài chính tham mưu, quản lý. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày tạo 

ra thông 

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử 

dụng 



3 

TT Loại thông tin 
Hình thức 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời điểm 

công khai 

Thời gian  

công khai 

tin  

14 

Kế hoạch thanh tra chuyên ngành 

tài chính hàng năm (bao gồm cả kế 

hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

ban đầu – nếu có) 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày lập 

danh mục 

và tạo ra 

thông tin 

Đến khi thông tin 

hết giá trị sử 

dụng 

15 

Danh mục thông tin phải công khai 

theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 34 của Luật tiếp cận thông tin. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày lập 

danh mục 

và tạo ra 

thông tin 

- 

16 
Thông tin khác phải được công khai 

theo quy định của pháp luật. 

Trên trang 

thông tin 

điện tử 

Taichinh.danang.gov.vn 

Chậm nhất 

là 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày lập 

danh mục 

và tạo ra 

thông tin 

- 
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