
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

HỘI ĐỒNG XÉT SÁNG KIẾN 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-HĐXSK 

 
Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2020 

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 2020 và sau khi  

các tác giả bổ sung, hoàn thiện hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến 

 

 Tại cuộc họp xét đề nghị công nhận các giải pháp là sáng kiến năm 2020 

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

Hội đồng) tổ chức vào lúc 16 giờ 00 ngày 01/12/2020, các thành viên Hội đồng
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nghe Thư ký Hội đồng báo cáo các giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến; đồng 

chí Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng kết luận bổ sung một 

giải pháp và một số giải pháp cần hoàn thiện lại đơn yêu cầu, lấy thêm ý kiến 

đánh giá tác động của đơn vị có liên quan. Trên cơ sở kết luận, các nhóm tác giả 

bổ sung hoàn thiện, bổ sung hồ sơ và được Hội đồng Xét sáng kiến thông qua. 

Nay Hội đồng Xét sáng kiến thông báo kết quả xét các giải pháp yêu cầu công 

nhận sáng kiến năm như sau: 

 1. Các giải pháp được đề nghị công nhận là sáng kiến năm 2020 tại 

cuộc họp xét sáng kiến 

Gồm 06 giải pháp: 

a) Đề nghị công nhận sáng kiến loại B: 

- Quy định quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách ngân sách ủy 

thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho các hộ gia đình, cá nhân còn nợ 

tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ đúng hạn và các hộ gia đình, cá nhân 

thuộc diện giải tỏa, di dời nhà vay xây nhà để ở. 

- Tham mưu quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Quy trình xây dựng Đề án, dự án, nhiệm vụ Phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Giải pháp nâng cao công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán năm (Quy 

trình hướng dẫn đối chiếu số liệu kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo quyết 

toán hàng năm của đơn vị HCSN theo Mẫu biểu 2b kèm theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

- Quy chế đánh giá kết quả làm việc của công chức, viên chức, người lao 

động hàng tháng, hàng năm tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. 

b) Đề nghị công nhận sáng kiến loại C đối với “Giải pháp quản lý nhằm tăng 

cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà 

nước, qua đó góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố”. 
                                                 
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 
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 2. Các giải pháp cần hoàn thiện thêm hồ sơ để đề nghị công nhận 

sáng kiến 

Gồm 02 giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến loại B, gồm: 

a) Giải pháp ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵngvà phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 

phục vụ công tác chung đối với các đơn vị thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND thành phố, các sở, ban, ngành. 

Nhóm tác giả đã bổ sung, hoàn chỉnh lại đơn yêu cầu công nhận sáng kiến. 

b) Giải pháp điều chỉnh mức thu, nội dung về phân vùng để áp dụng mức 

thu, cấp học và điều chỉnh tên gọi cấp học cho phù hợp quy định của Luật Giáo 

dục và đổi tên cấp học bổ túc văn hóa thành giáo dục thường xuyên theo đúng 

quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP trong quy định của HĐND thành phố 

về mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2019-2020. 

Ngày 07/12/2012, Sở Tài chính có Công văn số 4297/STC-HCSN gửi Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị đánh giá tình hình thực hiện thu và sử 

dụng nguồn thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa 

bàn TPĐN từ năm học 2019-2020 đến nay. Tại Công văn số 3480/SGDĐT-KHTC 

ngày 10/12/2020, Sở GD&ĐT đã có ý kiến đánh giá về giải pháp nêu trên
2
. 

 3. Giải pháp do Giám đốc Sở đề nghị bổ sung  

Giám đốc Sở đề nghị bổ sung giải pháp “Đề xuất phương án, kịch bản 

đảm bảo cân đối ngân sách trong tình hình nguồn thu ngân sách giảm lớn do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19”. Sau khi nhóm tác giả bổ sung, Hội đồng Xét 

sáng kiến đã chấm điểm và thống nhất đề nghị công nhận sáng kiến loại A. 

 (Kèm theo danh sách tác giả của 09 giải pháp được nêu ở khoản 1, 2, 3) 

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

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

sáng kiến của người đứng đầu và công nhận sáng kiến cấp cơ sở theo đúng quy 

định và thẩm quyền. 

 Trên đây là thông báo kết quả xét các giải pháp yêu cầu công nhận sáng 

kiến năm 2020 của Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính./. 

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 

                                                 
2 Mức thu học phí có sự điều chỉnh đã đảm bảo tính công bằng, phù hợp với tình hình phát triển KT-XH giữa các vùng (quận, 

huyện). Kể từ năm học 2019-2020, việc phân vùng để làm cơ sở thu học phí đã được nêu cụ thể tên gọi của quận, huyện nơi 

các cơ sở giáo dục hoạt động, do đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong công tác triển khai thu học phí. 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC SỞ 

 CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN NĂM 2020  

(Theo đề nghị của Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính) 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐXSK ngày        /12/2020 

của Hội đồng Xét Sáng kiến Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 

  

 

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

1 

Đề xuất phương án, kịch bản đảm bảo cân đối 

ngân sách trong tình hình nguồn thu ngân sách 

giảm lớn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Nguyễn Văn Phụng (50%) 

Hồ Ngọc Phương (50%) 

2 

Giải pháp ban hành quy định về tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô 

tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵngvà 

phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục 

vụ công tác chung đối với các đơn vị thuộc Văn 

phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành 

phố, các sở, ban, ngành. 

Trần Thủ (40%) 

Nguyễn Văn Hải (30%) 

Trần Quốc Anh (30%) 

3 

Giải pháp điều chỉnh mức thu, nội dung về 

phân vùng để áp dụng mức thu, cấp học và điều 

chỉnh tên gọi cấp học cho phù hợp quy định của 

Luật Giáo dục và đổi tên cấp học bổ túc văn hóa 

thành giáo dục thường xuyên theo đúng quy định 

tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP trong quy định 

của HĐND thành phố về mức thu học phí giáo 

dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 

2019-2020. 

Nguyễn Thành Trung (30%) 

Trần Văn Vũ (30%) 

4 

Giải pháp quản lý nhằm tăng cường, đẩy mạnh 

công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng 

nguồn vốn nhà nước, qua đó góp phần thúc đẩy 

giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. 

Nguyễn Ngọc Ánh (40%) 

Nguyễn Văn Vĩ (60%) 

5 

Quy định quản lý và sử dụng nguồn kinh phí 

ngân sách ngân sách ủy thác qua Ngân hàng 

Chính sách xã hội để cho các hộ gia đình, cá 

nhân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả 

nợ đúng hạn và các hộ gia đình, cá nhân thuộc 

diện giải tỏa, di dời nhà vay xây nhà để ở. 

Trần Văn Tuấn (60%) 

Cù Duy Dương (40%) 
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TT Nội dung giải pháp Tác giả, tỷ lệ đóng góp 

6 

Tham mưu quy định về giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh 

phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Võ Thị Hòa (40%) 

Hồ Ngọc Nam (60%) 

7 

Quy trình xây dựng Đề án, dự án, nhiệm vụ 

Phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

Huỳnh Thị Ánh (50%) 

Phan Thị Thu Thảo (50%) 

8 

Giải pháp nâng cao công tác thẩm định, xét 

duyệt quyết toán năm (Quy trình hướng dẫn đối 

chiếu số liệu kết quả hoạt động kinh doanh tại 

báo cáo quyết toán hàng năm của đơn vị HCSN 

theo Mẫu biểu 2b kèm theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính). 

Thân Huỳnh Tuyết Trinh (50%) 

Hoàng Thị Mai Hương (50%) 

9 

Quy chế đánh giá kết quả làm việc của công 

chức, viên chức, người lao động hàng tháng, 

hàng năm tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. 

Phạm Thị Ngọc Thu (50%) 

Ngô Thị Hoài Ly (50%) 
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