
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 10 năm 2020 

V/v tổng hợp điều chỉnh, bổ sung  

dự toán đợt 2 năm 2020  

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể 

Để có cơ sở trình UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân 

sách đợt 2 năm 2020, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp 

các nội dung điều chỉnh, bổ sung dự toán của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc, 

gửi Sở Tài chính trước ngày 05/11/2020 (theo các mẫu biểu tại Phụ lục I, II đính 

kèm) để kiểm tra, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Trường 

hợp các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tài chính sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính sẽ 

không tổng hợp và trình điều chỉnh, bổ sung đợt này. 

Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiếp nhận văn bản liên thông trên 

hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, vui lòng truy cập trang 

thông tin điện tử http://taichinh.danang.gov.vn (mục thông báo) để tải file mẫu 

biểu. Đồng thời, để thuận lợi trong quá trình tổng hợp, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

gửi file tổng hợp về địa chỉ giangltm@danang.gov.vn. 

Đối với dự toán kinh phí mua sắm tài sản là máy vi tính xách tay và máy 

phototocopy năm 2020, Sở Tài chính sẽ tổng hợp, điều chỉnh giảm dự toán theo chỉ 

đạo của UBND thành phố tại Công văn số 4324/UBND-KTTC ngày 03/7/2020. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo 

thời gian quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Phòng THTK (để đăng tin); 

- Lưu: VT, VBĐT, HCSN.28. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

   Nguyễn Thành Trung 
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