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Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2019 
 

Năm 2019 là năm thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-

2020, đồng thời cũng là năm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-

NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; thực hiện rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình, dự án trọng 

điểm, mang tính động lực, gắn với nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045... Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của ngành, ngay 

từ đầu năm, Ban Giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động đã 

nỗ lực phấn đấu, tham mưu, đề xuất các biện pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

chính trị, 03 nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2019, cụ thể như sau: 

I. HOÀN THÀNH XUẤT SẮC 03 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÀNH 

PHỐ GIAO 

1. Nhiệm vụ 1: Tăng cường công tác quản lý  tài chính ngân sách hiệu quả 

theo Luâṭ NSNN . Trong đó , tham mưu điều hành ngân sách chủ đôṇg , tích cực , 

đảm bảo cân đối ngân sách phù hơp̣ với khả năng thu ngân sách . Triển khai thực 

hiện tốt và chất lượng việc xây dưṇg dư ̣toán ng ân sách nhà nước năm 2020 và lập 

kế hoac̣h tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022. 

Năm 2019, Sở Tài chính đã phối hợp tham mưu UBND thành phố ban hành 

Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội và Dự toán NSNN năm 2019
1
. Tham mưu điều hành ngân sách chủ 

động, đảm bảo cân đối nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương theo dự toán và tiến độ thu ngân sách, ưu tiên tập trung 

nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, chi các công trình động lực, trọng điểm, thực 

hiện chính sách chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm 

nghèo, công tác môi trường, chi quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội, trong 

đó đã đảm bảo kinh phí phục vụ các cuộc diễn tập quy mô lớn; thực hiện các 

chương trình, nhiệm vụ quan trọng của thành phố được kịp thời. Đảm bảo thực 

hiện đúng theo quy định của Luật quản lý nợ công, đảm bảo an toàn nợ công của 

thành phố; Trong năm, đã đảm bảo cân đối để trả nợ gốc và lãi các khoản vay theo 

đúng thời hạn (đã trả nợ gốc vay trái phiếu chính quyền địa phương 1.100 tỷ đồng, 
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trả nợ vay lại chính phủ vay nước ngoài 11,5 tỷ đồng, trả nợ vay Ngân hàng Phát 

triển 27,5 tỷ đồng). Triển khai thực hiện tốt và chất lượng việc xây dưṇg dư ̣t oán 

ngân sách nhà nước năm 2020 và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 

năm 2020-2022, đảm bảo thời gian và nội dung dự toán theo đúng quy định. 

2. Nhiệm vụ 2: Tập trung đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ quyết toán các công 

trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2016 trở về trước; xử lý dứt điểm các 

công trình đã nộp hồ sơ quyết toán; đề xuất các biện pháp nhằm chấn chỉnh công 

tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.. 

Sở Tài chính đã có các Công văn gửi các Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, 

UBND các quận, huyện để hướng dẫn xử lý tồn tại, vướng mắc của các dự án đã 

hoàn thành hoặc dừng thực hiện nhưng chưa lập hồ sơ quyết toán đồng thời đôn 

đốc các đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình tồn đọng quyết toán. Trên cơ sở báo cáo 

của các đơn vị, Sở Tài chính đã tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND thành phố có 

chủ trương cụ thể để xử lý tình trạng tồn đọng quyết toán qua các năm. Đề xuất 

UBND thành phố cho phép các Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án đơn phương 

chấm dứt hợp đồng với nhà thầu và lập hồ sơ quyết toán với giá trị tối đa bằng số 

vốn đã thanh toán đối với những dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng 

trở lên do phía nhà thầu không hợp tác trong công tác thực hiện quyết toán do sát 

nhập, giải thể, thay đổi cán bộ giám sát công trình.  

Ngoài ra, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố giao Sở Xây dựng 

phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường đối với các công 

trình hạ tầng kỹ thuật do hiện trạng hư hỏng, thi công không đúng thiết kế dẫn đến 

việc không bàn giao được để quyết toán đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý 

từng trường hợp cụ thể, đến nay cũng đã giải quyết được một số trường hợp tồn 

đọng lâu năm. 

3. Nhiệm vụ 3: Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phân 

cấp: (1) Việc mua sắm, thuê tài sản theo Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sửu dụng tài 

sản công và quy định của thành phố; (2) Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu 

tăng cường quản lý việc mua sắm, sửa chữa, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản 

công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Ngày từ đầu năm 2019, Sở Tài chính luôn quan tâm chú trọng, bám sát nhiệm 
vụ được giao, chỉ đạo, điều hành thực hiện. Theo đó, Sở Tài chính đã có hướng dẫn 
cụ thể đến từng Sở, Ban, ngành trên địa bàn thành phố

2
. Định kỳ hàng tháng, 06 

tháng và năm có báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng, mua sắm, 
cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết; trong đó có tham mưu các giải pháp 
thực hiện đảm bảo theo quy định. Qua đó, đã góp phần cho công tác quản lý giá, 
tài sản công chặt chẽ, hiệu quả tiết kiệm, tăng thu ngân sách.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 
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1. Công tác quản lý tài chính - ngân sách 

Đã tham mưu UBND thành phố ban hành quy định về biện pháp quản lý và 

điều hành dự toán ngân sách năm 2019 của TPĐN
3
 và tham mưu trình UBND 

thành phố báo cáo HĐND thành phố tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng 

đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2019
4
, đề 

xuất các biện pháp quản lý điều hành ngân sách 3 tháng cuối năm 2019
5
, tham mưu 

UBND thành phố chỉ đạo các Sở ngành, địa phương triển khai các giải pháp thực 

hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019
6
. Đã 

thực hiện tham mưu điều hành ngân sách chủ động, đảm bảo cân đối nguồn kinh 

phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo dự toán 

và tiến độ thu ngân sách, ưu tiên tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, chi 

các công trình động lực, trọng điểm, thực hiện chính sách chế độ liên quan đến con 

người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác môi trường, chi quốc phòng, 

an ninh trật tự an toàn xã hội, trong đó đã đảm bảo kinh phí phục vụ các cuộc diễn 

tập quy mô lớn (diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diễn tập phương án chữa 

cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ...); đảm bảo cân đối ngồn trả nợ các khoản vay của 

chính quyền địa phương đến hạn trong năm 2019; thực hiện các chương trình, 

nhiệm vụ quan trọng của thành phố được kịp thời. Tổng thu ngân sách nhà nước 

ước thực hiện là 28.170 tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán HĐND thành phố giao; tổng 

chi ngân sách địa phương 16.335 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 7.564 tỷ 

đồng (trong đó chi đầu tư XDCB 7.313 tỷ đồng, bằng 95% dự toán) và chi thường 

xuyên 8.018,8 tỷ đồng, bằng 103,3% dự toán. 

Triển khai thực hiện xây dưṇg dư ̣toán ngân sá ch nhà nước năm 2020 và lập 

kế hoac̣h tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 đảm bảo quy định. 

Tham mưu ban hành Quyết điṇh công khai quyết toán ngân sách năm 2017 và công 

khai dư ̣toán ngân sách năm 2019. Quyết toán thu NSNN, chi NSĐP thành phố năm 

2018. Chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo UBND TP trình HĐND thành phố khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua tại kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 12.   

2. Công tác quản lý tài chính đầu tƣ 

Theo dõi, hướng dẫn xây dựng, thẩm định dự toán thu chi các đơn vị thực 

hiện giao quyền tự chủ một số đơn vị sự nghiệp  đối với các Ban Quản lý dự án 

theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và 

Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

72/2017/TT-BTC. Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thanh toán tạm ứng, thanh 

toán vốn đầu tư đảm bảo quy định; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn XDCB trong năm 2019. Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn 

thành
7
 đảm bảo tiến độ và chất lượng; tham mưu, đề xuất UBND thành phố xử phạt 

                                                 
3
 Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố 

4
 Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND thành phố 

5
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7
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30.385 trđ), trong đó 100%  hạng mục công trình  hoàn thành trước hạn và đúng hạn, không có công trình trễ hạn.  
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do chậm tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết 01 công trình với số tiền là 47 

triệu đồng. Tham gia ý kiến cấp Giấy chứng nhận các dự án đầu tư; thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách đảm bảo thời 

gian quy định.  

3. Công tác Quản lý giá và tài sản công 

Về công tác quản lý tài sản: Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phân cấp việc 

mua sắm, sửa chữa, thuê tài sản, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản công 

theo Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
8
 và các quy định của thành 

phố
9
. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 

của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đảm bảo theo quy định và 

có lộ trình thực hiện; trong đó, đã thực hiện sắp xếp, xử lý lại các cơ sở nhà đất của 

cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn thành phố và cơ sở nhà đất 

của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý; định kỳ hàng tháng, 06 tháng và năm 

đã có báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. 

Rà soát đề xuất lại danh mục mua sắm tài sản tập trung tại Sở Tài chính và hướng 

dẫn các sở, ngành thực hiện. Tham mưu trình UBND thành phố ban hành danh 

sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn thành phố; 

Ban hành Quyết định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của thành phố; 

ban hành Phương án về việc sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung. Triển 

khai Đề án thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung của các 

cơ quan, đơn vị làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.  

Về công tác quản lý giá: Tham mưu đề xuất UBND thành phố bổ sung dịch 

vụ lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thực 

hiện kê khai giá. Công tác thẩm định và báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất
10

; Kiểm 

tra, thẩm định hồ sơ mua sắm thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị; kiểm tra, thông 

tin giá thiết bị công trình đảm bảo chặt chẽ, kịp thời
11

. Xử lý 16 hồ sơ tố tụng hình 

sự
12

. Tiếp nhận 302 hồ sơ kê khai giá. 

4. Công tác thanh tra tài chính 

Công tác thanh tra tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp, cách 

thức hoạt động của Đoàn Thanh tra theo đúng Luật Thanh tra và các quy định hiện 

hành đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Triển khai có hiệu 

quả Kế hoạch thanh tra 2019 cho các Đoàn thanh tra; Tăng cường phát huy vai trò 

giám sát các Đoàn thanh tra trong hoạt động thanh tra, không để xảy ra vi phạm 

đạo đức công vụ. Trong năm 2019 đã triển khai thực hiện thanh tra theo Kế hoạch 

năm 2019 là 08 đoàn thanh tra thực hiện 09 cuộc thanh tra liên quan đến lĩnh vực 

quản lý ngân sách tài chính và quản lý xây dựng cơ bản, trong đó đã kết luận 06 
                                                 
8
 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

9
 Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử 

dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 
10

 Tính đến nay, đã thẩm định và báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất 43 phiên họp với 104 trường hợp giá đất 
11

 Kiểm tra, thẩm định137 hồ sơ mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm với tổng giá trị 1.717.216 triệu đồng 

(trong đó: 28 hồ sơ ý kiến về giá dự toán); 60 hồ sơ kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm với tổng giá trị 268.410 triệu đồng 

và 28 hồ sơ thông tin về giá thiết bị công trình 
12

 Tổng giá trị 1.717.216 triệu đồng 
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cuộc (04 đoàn), kết thúc thanh tra tại đơn vị 01 cuộc, đang tiến hành thanh tra 02 

cuộc. Qua công tác thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền 1.683 triệu đồng. Tổ chức 

hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thu, giải quyết 06 đơn thư khiếu nại, kiến nghị 

theo đúng quy định của pháp luật.  

5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp  

Hoàn thành các báo cáo giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp năm 2018; báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và tình 

hình sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp hàng quý. Báo cáo Bộ Tài chính tổng 

hợp đánh giá tình hình tài chính năm 2018 của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn 

thành phố. Tham mưu UBND thành phố: Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP; Quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh 

casino và trò chơi điện tử có thưởng của các doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo 

tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật. Theo dõi tình hình hoạt động của 

Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lañh tín duṇg Doanh nghiệp nhỏ và vừa
13

. Phối 

hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa hoàn thành cổ phần hóa 02 đơn vị 

sự nghiệp theo danh mục phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ
14

. 

 6. Lĩnh vực Tin học thống kê 

 Tổ chức và quản lý vận hành tốt hệ thống mạng nội bộ và mạng diện rộng 

kết nối hệ thống TABMIS từ Bộ Tài chính đảm bảo thông suốt, ổn định; đảm 

bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và an ninh thông tin. Rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ 

liệu thuộc phần mềm Quản lý tài sản nhà nước (tài sản trên 500 triệu đồng và dưới 

500 triệu đồng các cơ quan, đơn vị địa phương trực tiếp sử dụng), và triển khai cho 

các đơn vị đăng ký mới, đơn vị chưa sử dụng phần mềm trên địa bàn thành phố. 

Triển khai, hỗ trợ, đưa vào ứng dụng hiệu quả Phần mềm xây dựng dự toán ngân 

sách nhà nước cho các phòng thuộc Sở, các Sở ngành, quận, huyện; xây dựng phần 

mềm cơ sở dữ liệu giá tại địa phương. Tổ chức xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành tài chính; Triển khai vận hành trang Thông tin mưa sám công tập 

trung TP Đà Nẵng. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cấp chuyển giao các ứng dụng 

phần mềm chuyên ngành tài chính
15

. Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ ngân sách, 

mã số công trình XDCB
16

.  

7. Về công tác tham mƣu, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

 Tham mưu, đề xuất, trình HĐND thành phố và UBND thành phố ban hành 

20 văn bản QPPL (bao gồm 10 Nghị quyết và 10 Quyết định) và các cơ chế, chính 

sách, chế độ phù hợp tình hình thực tế địa phương, đúng quy định của Trung ương, 

                                                 
13

 Tham mưu đề xuất UBND TP về chuyển nhượng vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển tại Công ty công nghệ phần 

mềm ĐN; kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2019 của Quỹ ĐTPT; chuyển nhượng vốn góp của Quỹ 

Đầu tư phát triển tại Công ty công nghệ phần mềm Đà Nẵng; dự thảo đề án Hỗ trợ, đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp 

sáng tạo thành phố; giá khởi điểm cổ phiếu của Công ty CP Softech và Công ty Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính 

Đà Nẵng để thực hiện đấu giá; kết quả tài chính năm 217-2018 của Quỹ BLTD DNNVV; phương án giải thể Quỹ 

BLTD DNNVV và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình cho UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố về việc giải thể. 
14

 Hiện nay, 02 đơn vị là Công ty QLVH Điện chiếu sáng công cộng và Công ty Quản lý Cầu đường đã hoàn tất việc 

bán cổ phần lần đầu và dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 14/12/2019 và 18/12/2019. 
15

 Lớp đào tạo, hướng dẫn các đơn vị Sở, ngành và các quận, huyện về Phần mềm Xây dựng dự toán NSNN 
16

 Năm 2019, đã cấp 724 mã số công trình đầu tư XDCB và cấp 33 mã số quan hệ ngân sách. 
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góp phần tăng thu, tiết kiệm chi, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhiệm 

vụ an ninh - quốc phòng và thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. 

8. Hoạt động SXKD tại Công ty TNHH MTV XSKT&DV In 

 Triển khai thực hiện các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh đối với 02 

lĩnh vực in và xổ số. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 ước thực hiện là: 

Doanh thu (chưa VAT) đạt 625.184 triệu đồng, đạt 102,01% kế hoạch năm 2019; 

nộp ngân sách đạt 154.574 triệu đồng, đạt 106,24% kế hoạch năm 2019; Lợi nhuận 

đạt 28.500 triệu đồng, đạt 110,68 % kế hoạch năm 2019. 

9. Một số hoạt động khác 

a) Tham mưu ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng 

tâm, chương trình công tác năm 2019 của Sở; các quyết định, kế hoạch
17

; Quy chế 

của Sở
18

. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tham mưu tổ chức các cuộc họp, hội 

nghị
19

. Tổ chức thành công Hội thảo về cơ chế tài chính ngân sách, tài sản và huy 

động vốn đầu tư phát triển nhóm các tỉnh, thành phố liên kết năm 2019. Hoàn thành 

các báo cáo định kỳ đảm bảo quy định
20

. Hoàn thành công tác tổ chức cán bộ công 

chức, rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2019
21

. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CC, NLĐ 

luôn được chú trọng và thực hiện tốt
22

. Đảm bảo chế độ nâng lương thường xuyên, 

trước hạn cho CC, NLĐ
23

. Trong năm 2019, đã chấm dứt hợp đồng với 06 hợp 

đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ theo Kết luận số 17-KL/TW và 

Thông báo số 02/TB-VP ngày 07/01/2019 của Văn phòng UBND thành phố về nội 

dung giao ban ngày 27/12/2018 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà 

Nẵng cho phép kéo dài thời gian làm việc của các hợp đồng lao động tại Sở Tài 

chính
24

. 

                                                 
17

 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và công tác pháp 

chế năm 2019; Kế hoạch triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý tình hình thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; kế hoạch triển khai thực hiện phong 

trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới năm 2019,... 
18

 Quy chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Quy 

chế làm việc;... 
19

 Hội nghị CB,CC,VC năm 2018; gặp mặt cán bộ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019; Hội đồng thi đua khen 

thưởng của Sở,... 
20

 Báo cáo hàng tuần, hàng tháng, quý, 6 tháng; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và xây 

dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của UBND thành phố và Chính phủ; Tình hình thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Chỉ 

thị số 29-CT/TU, Chị thị số 43-CT/TU 6 tháng và năm 2019 của Sở; Báo cáo trực tuyến công tác cải cách hành 

chính 6 tháng, năm 2019; Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng, năm 2019; về công tác bồi thường 

nhà nước năm 2019; kết quả triển khai tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019;... 
21

 Trong năm 2019, Thực hiện thủ tục nghỉ hưu cho 02 công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; bổ nhiệm lại 04 

công chức, đang đề nghị bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc và 01 Chánh Thanh tra. 
22

 Tạo điều kiện cho 01 công chức học tiến sĩ và 01 công chức học thạc sĩ ở nước ngoài, 02 CC học thạc sĩ trong 

nước, 31 lượt CC học CC, TC LLCT, QLNN ngạch CVC, học QPAN, bồi dưỡng đối tượng lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng và 51 lượt CC, NLĐ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
23

 Thực hiện nâng lương thường xuyên cho 14 CC, NLĐ, vượt khung cho 04 CC và nâng phụ cấp thâm niên nghề 

cho 02 CC, nâng bậc lương trước thời hạn cho 04 công chức, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố nâng bậc lương 

trước thời hạn cho 02 công chức.  
24

 gồm Mai Quốc Thịnh (chấm dứt HĐLĐ từ ngày 01/02/2019), Phạm Quang Nhật (chấm dứt HĐLĐ từ ngày 

14/02/2019), Nguyễn Thị Đoan Trinh (chấm dứt HĐLĐ từ ngày 01/3/2019), Phan Thị Ngọc Huyền (chấm dứt 

HĐLĐ từ ngày 15/02/2019), Phạm Thị Lan Anh (chấm dứt HĐLĐ từ ngày 01/3/2019), Trần Thị Thiên Hương 

(chấm dứt HĐLĐ từ ngày 01/3/2019). 
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b) Về công tác cải cách thủ tục hành chính: Trong năm đã ban hành và triển 

khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019; tiếp tục rà soát, 

đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thẩm định, tham mưu UBND thành phố ban hành 

công bố bộ thủ tục hành chính của Sở
25

 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, 

địa phương, doanh nghiệp, tăng cường công tác cải cách hành chính. Kết quả, tính 

đến ngày 15/12/2019, Sở đã tiếp nhận 1.675 hồ sơ và giải quyết 1.597 hồ sơ, trong 

đó tỷ lê ̣hồ sơ đã giải quyết trước hạn chiếm 81,3%, đúng haṇ chiếm 18,7%. 

Phần II 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, cũng là năm 

tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Vì 

vậy, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và 

phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 

XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cần chuẩn bị cho 

công tác đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách 

năm 2020, Sở Tài chính phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, chương 

trình công tác năm 2020 của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Bộ Tài chính 

giao, đặc biệt là 03 nhiệm vụ trọng tâm và nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm 

vụ, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 

Phối hợp cơ quan thu tập trung đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách; đảm 

bảo các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật 

tự an toàn xã hội và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của thành phố. 

Trình UBND thành phố ban hành Quyết định công khai quyết toán ngân sách 

năm 2018 và công khai dự toán ngân sách năm 2020. Đề xuất, tham mưu ban hành 

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của 

thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2021-2025. Tham mưu ban hành 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các 

cấp ngân sách địa phương năm 2021, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2021-

2025. Lâp̣ kế hoac̣h tài chính 05 năm thành phố Đà Nẵng. Triển khai thực hiện tốt 

và chất lượng công tác xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán 

ngân sách năm 2019. Tham mưu triển khai công tác lập dự toán mua sắm, sửa chữa 

tài sản đảm bảo đúng quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức. 

Chuẩn bị các nội dung phục vụ các kỳ họp năm 2020 của HĐND thành phố 

khóa IX. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện 

pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

                                                 
25

 Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND TP về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng  
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phục vụ công tác kiểm toán ngân sách năm 2019 theo kế hoạch của Kiểm toán nhà 

nước.  

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẦU TƢ 

Tiếp tục theo dõi tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB, phối hợp quản lý 

tạm ứng, đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB theo chế độ quy định. Đôn đốc 

tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư thuộc ngân sách thành phố của 

các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc; tiếp 

tục đôn đốc thu hồi vốn thanh toán thừa các công trình đã phê duyệt quyết toán, các 

khoản tạm ứng quá hạn đã có chủ trương xử lý của UBND thành phố. Phối hợp với 

Sở Nội vụ đề xuất cơ chế tài chính của các bộ máy Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư tại các quận huyện, sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể 

của Bộ Tài chính về thực hiện Thông tư số 74/2015/TT-BTC 15/5/2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ VÀ TÀI SẢN CÔNG 

Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, kiểm soát và báo cáo kịp thời Bộ Tài chính, 

UBND thành phố tình hình giá cả thị trường, đặc biệt là trong dịp trước, trong và 

sau Tết Âm lịch 2020; kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá trên địa bàn thành phố 

theo quy định. Tiếp tục tham mưu đề xuất giá đất; thẩm định giá mua sắm tài sản, 

thiết bị; định giá tài sản khi có quyết định trưng cầu giám định; thẩm định kế hoạch 

đấu thầu, kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm tài sản đảm bảo quy trình quy 

định. Tham mưu rà soát, sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Nghị 

định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô. Phối hợp, rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước 

chưa sử dụng để tổng hợp tham mưu UBND thành phố phương án xử lý theo quy 

định. 

IV. CÔNG TÁC THANH TRA TÀI CHÍNH 

Hoàn chỉnh và kết luận 02 Kết luận thanh tra các cuộc thanh tra đang tiến 

hành năm 2019 chuyển sang. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 

2020 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Thanh tra thành phố. Thực hiện Công tác 

thanh tra và xử lý kiến nghị sau thanh tra tại Sở Tài chính đúng quy định, quy trình, 

đảm bảo hiệu quả, chất lượng; kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, giúp đơn vị được 

thanh tra hoàn chỉnh các thiếu sót trong công tác quản lý ngân sách, tài chính - kế 

toán. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp nhận, xử 

lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng theo quy định. 

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  

Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng đảm bảo các tiêu chí cổ 

phần hóa giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17/4/2018, 

tham mưu UBND thành phố các bước chuyển đổi theo quy định. Tham mưu các 

nội dung về tài chính liên quan đến giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp 
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nhỏ và vừa sau khi HĐND thành phố chấp thuận. Tổng hợp, phân tích báo cáo tài 

chính các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2019. Tham mưu 

công tác quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 

thông qua xếp loại doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch tài chính năm; báo cáo giám 

sát tài chính 6 tháng, năm; báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và tình 

hình quản lý, sử dụng hiệu quả vốn nhà nước hàng quý. Tham mưu các nội dung về 

tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc thành phố quản lý. 

VI. CÔNG TÁC TIN HỌC THỐNG KÊ 

Tham mưu ban hành Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan năm 2020. Triển khai thực hiện dự án “Xây dựng cơ 

sở dữ liệu và phần mềm Quản lý Nhà nước chuyên ngành tài chính”. Phối hợp 

hoàn chỉnh Bộ kỷ yếu về lịch sử hình thành và phát triển Sở Tài chính từ năm 1975 

đến nay. Triển khai xây dựng và đưa vào ứng dụng hiệu quả dịch vụ công trực 

tuyến mức 4 “Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước 

ngoài trực tiếp cho địa phương”. Rà soát các chỉ tiêu đánh giá xếp hạng Bộ chỉ số 

ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020. Tổ chức triển khai hiệu quả Trang thông 

tin mua sắm công tập trung thành phố Đà Nẵng; Thực hiện công tác quản trị Hệ 

thống TABMIS của khối cơ quan Tài chính, phối hợp xử lý các vấn đề có liên 

quan, đảm bảo Hệ thống hoạt động ổn định, hỗ trợ tích cực cho người sử dụng tại 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. 

VII. CÔNG TY TNHH MTV XSKT VÀ DV IN  

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đảm bảo hoàn thành các 

chỉ tiêu cấp trên giao về doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận; đảm bảo ổn định 

việc làm, thu nhập của người lao động. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát 

triển công ty giai đoạn 2015-2020, xây dựng Kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 

2021-2025 làm cơ sở thực hiện cho những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện các 

giải pháp đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quan 

tâm công tác phát triển thị trường, cải tiến chất lượng ấn phẩm, nâng cao chất 

lượng phục vụ khách hàng, tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện… 

VIII. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Tham mưu tổ chức tốt các Hội nghị của Sở
26

. Tham mưu ban hành Quyết 

định ban hành Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, ban hành chương trình 

công tác năm 2020 giao cho các phòng, đơn vị trực thuộc; Kế hoạch cải cách hành 

chính; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL và công tác pháp chế năm 2020; Kế hoạch triển khai công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Kế hoạch thực hiện 

Quy chế dân chủ; Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn 

hóa” năm 2020... Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền 

thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8) và Quốc khánh -2/9. 

                                                 
26

 Hội nghị CBCCVC năm 2019 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019 và quyết 

định nhiệm vụ công tác năm 2020; Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách 

nhà nước năm 2020 của ngành Tài chính; Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của Sở. 
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Tham mưu kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công 

tác trong tình hình mới theo đúng quy định. 

 Tiếp tục thực hiện rà soát các văn bản QPPL do Sở tham mưu UBND TP và 

HĐND thành phố ban hành liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách quy định. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm 

vụ chương trình công tác trọng tâm năm 2020. Sở Tài chính kính báo cáo UBND 

thành phố biết để chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                            GIÁM ĐỐC 

- UBND thành phố; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND TP; 

- Văn phòng Bộ Tài chính; 

- Văn phòng Thành ủy;  

- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.04.   

Nguyễn Văn Phụng 
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