
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STC-QLNS Đà Nẵng, ngày       tháng 4 năm 2022 

V/v góp ý dự thảo Quyết định  

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

19/2017/QĐ-UBND của UBND 

thành phố  

      Kính gửi:  

            - Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; 

            - Chi nhánh NHCS Xã hội thành phố; 

- Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng; 

- UBND các quận, huyện; 

- Thành viên Ban đại diện HĐQT CN NHCSXH thành phố
1
; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố (để đăng tải lấy ý kiến). 

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã có Công văn số 132/STC-

QLNS ngày 13/01/2022 gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các quận, 

huyện đề nghị rà soát các quy định hiện hành của Quyết định số 19/2017/QĐ-

UBND ngày 16/6/2017
2
, từ đó đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung (nếu 

có) thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. 

Trên cơ sở các ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính đã thực 

hiện thủ tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định gửi Sở Tư pháp có ý 

kiến thẩm tra thống nhất tại Công văn số 878/STP-XDKTVB ngày 29/3/2022 về 

đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND. 

Tại Công văn số 2128/UBND-KT ngày 19/4/2022, UBND thành phố đã  

thống nhất chủ trương rà soát sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND 

của UBND thành phố Đà Nẵng và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định, 

trước ngày 31/5/2022. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài chính đã dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 19/2017/QĐ-UBND lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 

các quận, huyện và các Thành viên ban Đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh 

Ngân hàng chính sách xã hội thành phố (Thành viên Ban đại diện). 

                                                 
1
 Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chánh Văn phòng UBND 

thành phố; Ông Võ Minh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng; Ông Nguyễn 

Văn Phụng - Giám đốc Sở Tài chính thành phố; Bà Lê Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố; Ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố; Ông Nguyễn Văn An - Phó Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Ông Phan Văn Mỹ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn thành phố; Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Ông Nguyễn 

Kim Dũng - Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân thành phố; Ông Bùi Chí Loan - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành 

phố; Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; 
2
 Về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để 

cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

 



2 

 

Để có cơ sở báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, 

đơn vị, địa phương và các Thành viên Ban đại diện phối hợp nghiên cứu và có ý 

kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định gửi về Sở Tài chính trước ngày 

10/5/2022 để tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp 

thẩm định trước khi báo cáo UBND thành phố đảm bảo thời gian theo quy định.  

Kính đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp đăng tải dự thảo để 

lấy ý kiến theo quy định. 

(Đính kèm theo Công văn này: (1) Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung; (2) 

Bản báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến đề xuất; (3) Các tài liệu khác: Công văn 

số 2128/UBND-KT  ngày 19/4/2022 của UBND thành phố, các văn bản đề xuất 

của các cơ quan, đơn vị) 

Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương, Thành viên Ban đại 

diện quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/cáo); 

- Văn Phòng STC (để đăng tải website); 

- Lưu: VT, QLNS.D.03. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Nguyễn Văn Phụng 
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