
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STC-HCSN Đà Nẵng, ngày       tháng 9năm 2021 

V/v cắt giảm, giãn dự toán kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ chưa thật sự 

cần thiết, chậm triển khai năm 2021 
 

     Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị
1
 

Thực hiện Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính 

về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 

08/6/2021 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021, UBND thành 

phố đã ban hành Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 phê duyệt kinh 

phí cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên còn lại năm 2021
2
. 

Ngày 6/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV. Trong đó, giải 

pháp cấp bách về kinh phí, cụ thể: Ưu tiên sắp xếp, bố trí ngân sách nhà nước và 

các nguồn lực hợp pháp khác để bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 và cơ sở điều trị người bệnh COVID-19; thu hồi các khoản chi 

thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân 

sách, tập trung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Để có cơ sở xây dựng phương án bù hụt thu, đảm bảo cân đối ngân sách 

trong những tháng cuối năm 2021và tập trung nguồn lực cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính 

phủ, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm, Sở Tài 

chính kính đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện dự toán đến 

15/9/2021, rà soát các nhiệm vụ chi
3
 chưa thật sự cần thiết, không thực hiện trong 

năm 2021 hoặc giãn nhiệm vụ sang năm sau để điều chỉnh, cắt giảm kinh phítheo 

Phụ lục đính kèm và gửi về Sở Tài chính trước ngày 23/9/2021 để tổng hợp. 

Sở Tài chính kính đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực 

hiện
4
 đảm bảo thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các phòng: QLNS, TCDN (để phối hợp); 

- Website Sở TC (đăng tin); 

- Lưu: VT, VBĐT, HCSN.Vũ.10. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Hồ Ngọc Phương 

                                                 
1
 Theo danh sách kèm theo; 

2
 Cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 

khác còn lại; 
3
 Đặc biệt quan tâm rà soát các nhiệm vụ, Chương trình, Đề án, Kế hoạch; 

4
Quý cơ quan, đơn vị truy cập trang thông tin điện tử http://taichinh.danang.gov.vn, mục Thông báo để tài Biểu mẫu 

và gửi file Phụ lục về địa chỉ thư điện tử vutv@danang.gov.vn để thuận lợi trong công tác tổng hợp. 
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Danh sách đơn vị 

(Kèm theo Công văn số      /STC-HCSN ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài chính) 
 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

I Các Sở, ban, ngành 

1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP 

2 Văn phòng UBND TP 

3 Sở Công thương 

4 Sở Du lịch 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 

6 Sở Giao thông Vận tải 

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

8 Sở Khoa học và Công nghệ 

9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

10 Sở Ngoại vụ 

11 Sở Nội vụ 

12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

13 Sở Tài chính 

14 Sở Tài nguyên và Môi trường 

15 Sở Thông tin và Truyền thông 

16 Sở Tư pháp 

17 Sở Văn hóa và Thể thao 

18 Sở Xây dựng 

19 Sở Y tế 

20 Thanh tra thành phố 

21 Đài Phát thanh truyền hình 

22 Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội 

23 Trường cao Đẳng nghề Đà Nẵng 

24 Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật 

25 Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố 

26 Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp 

27 Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư 

II Các tổ chức chính trị - xã hội 

28 Ủy ban mặt trận tổ quốc VN thành phố 

29 Hội Cựu chiến binh 

30 Hội Liên hiệp phụ nữ 

31 Hội Nông dân 

32 Thành Đoàn Đà Nẵng 

III Các tổ chức XH, XH nghề nghiệp và tổ chức khác 

33 Ban đại diện Hội Người cao tuổi 

34 CLB Cán bộ trẻ 

35 CLB Thái Phiên 

36 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi  

37 Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh 

38 Hội Chữ thập đỏ 
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

39 Hội cựu giáo chức 

40 Hội Đông y 

41 Hội Khuyến học 

42 Hội làm vườn 

43 Hội Luật gia  

44 Hội Nạn nhân chất độc màu da cam 

45 Hội Người khuyết tật 

46 Hội Người mù 

47 Hội Nhà báo 

48 Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em 

49 Hội Tù yêu nước 

50 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 

51 Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật 

52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

53 Liên minh Hợp tác xã 

54 Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố 

IV Các đơn vị thuộc Khối Đảng 

55 Văn phòng Thành ủy 

56 Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng 

V Các đơn vị thuộc Khối Quốc phòng, an ninh 

57 Bộ chỉ huy Quân sự thành phố 

58 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố 

59 Công an thành phố 
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