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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính 

thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp xét sáng kiến năm 2019 

 

 Tại cuộc họp xét công nhận các giải pháp là sáng kiến năm 2019 của Hội 

đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Hội đồng) 

tổ chức vào lúc 13 giờ 30 ngày 18/12/2019, các thành viên Hội đồng
1
 nghe Thư 

ký Hội đồng báo cáo các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến và kết quả điểm 

chấm của các thành viên đối với từng giải pháp; đồng chí Nguyễn Văn Phụng - 

Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng kết luận như sau: 

 1. Các giải pháp được công nhận là sáng kiến năm 2019 

Gồm 03 giải pháp: 

 a) Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ 

hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một 

số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Sáng kiến loại A. 

 b) Giải pháp giám sát tài chính năm 2019 đối với các doanh nghiệp nhà 

nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 

Sáng kiến loại B. 

 c) Quy định đối tượng khách trong nước được mời cơm trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng: Sáng kiến loại B.  

 Danh sách tác giả của các giải pháp kèm theo. 

 2. Các giải pháp không được công nhận là sáng kiến năm 2019 

 Gồm 01 giải pháp: Giải pháp tác nghiệp điều chỉnh các nội dung phân 

công chịu trách nhiệm kiểm tra trong công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn 

thành. 

 Lý do không công nhận: Giải pháp mang tính điều chỉnh phân công nhiệm 

vụ công chức trong phòng để hoàn thành nhiệm vụ phù hợp tình hình thiếu 

người lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (đây là tình hình chung của 

đa số các phòng thuộc Sở).  

 3. Hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận sáng kiến cấp Sở 

 Đề nghị Thư ký Hội đồng thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận sáng 

kiến cấp cơ sở theo đúng quy định và thẩm quyền. 

                                                 
1
 Thành phần Hội đồng theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 107/QĐ-STC ngày 28/02/2017 của Giám đốc Sở 

Tài chính ban hành Quy chế hoạt động xét sáng kiến của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 



2 

 

 Trên đây là kết luận của Chủ tịch Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính 

thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp xét sáng kiến năm 2019, thông báo để công 

chức, người lao động các phòng được biết./. 

Nơi nhận:              TM. HỘI ĐỒNG  

- GĐ và các PGĐ Sở;                          CHỦ TỊCH 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.02.       
 

 

 

         GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

   Nguyễn Văn Phụng 
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KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG XÉT SÁNG KIẾN  

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-STC ngày        /12/2019  

của Sở Tài chính TPĐN) 

 

STT Nội dung giải pháp Tác giả, tỷ lệ đóng góp 

Giải pháp được Hội đồng xét công nhận sáng kiến năm 2019 

1 1 

Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết 

Nguyên đán hằng năm cho cán bộ hưu trí, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, lực lượng vũ trang và một số đối 

tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

Hồ Ngọc Phương (30%) 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (20%) 

Nguyễn Thị Bích Thủy (50%) 

2 2 

Giải pháp giám sát tài chính năm 2019 đối 

với các doanh nghiệp nhà nước và các 

doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

Nguyễn Văn Phụng (30%) 

Phạm Cư (30%) 

Võ Thị Hòa (40%)  

3 3 
Quy định đối tượng khách trong nước được 

mời cơm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Nguyễn Văn Bai (30%) 

Huỳnh Thị Ánh (30%) 

Đặng Thị Thảo Nguyên (40%) 

Giải pháp Hội đồng không công nhận sáng kiến năm 2019 

4 1 

Giải pháp tác nghiệp điều chỉnh các nội 

dung phân công chịu trách nhiệm kiểm tra 

trong công tác thẩm tra quyết toán dự án 

hoàn thành. 

 

Phạm Cư (30%) 

Nguyễn Ngọc Ánh (35%) 

Nguyễn Văn Vĩ (35%) 
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