
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STC-VP Đà Nẵng, ngày       tháng 10 năm 2019 

V/v báo cáo kết quả thực hiện                 

03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019   

 

Kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 

Thực hiện Công văn số 7185/UBND-TKTH ngày 23/10/2019 của UBND 

thành phố về việc báo cáo kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và 

đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2010, Sở Tài chính báo cáo kế quả thực hiện 

03 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao tại Quyết định số 567/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 01 năm 2019
1
 như sau:  

1. Nhiệm vụ thứ nhất 

a) Nội dung: Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân s ách hiệu quả theo 

Luâṭ NSNN . Trong đó , tham mưu điều hành ngân sách  chủ động , tích cực , đảm 

bảo cân đối ngân sách phù hợp với khả năng thu ngân sách . Triển khai thực hiện 

tốt và chất lượng việc xây dưṇg dư ̣toán ngân sách nhà nước năm 2020 và lập kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022. 

b) Công tác triển khai thực hiện 

Năm 2019, Sở Tài chính đã triển khai các nhiệm vụ để tăng cường hiệu quả 

quản lý tài chính ngân sách hiêụ quả theo Luâṭ NSNN, cụ thể như sau: 

- Phối hợp tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán 

NSNN năm 2019
2
, tham mưu trình UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều 

hành ngân sách 6 tháng cuối năm 20193, đề xuất các biện pháp quản lý điều hành 

ngân sách 3 tháng cuối năm 20194, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các Sở 

ngành, địa phương triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 

địa phương những tháng cuối năm 20195. Đã thực hiện tham mưu điều hành ngân 

sách chủ động, đảm bảo cân đối nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương theo dự toán và tiến độ thu ngân sách, ưu tiên tập 

trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, chi các công trình động lực, trọng điểm, 

thực hiện chính sách chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm 

nghèo, công tác môi trường, chi quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội, trong 

đó đã đảm bảo kinh phí phục vụ các cuộc diễn tập quy mô lớn (diễn tập khu vực 

phòng thủ thành phố, diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ...); 

đảm bảo cân đối nguồn trả nợ các khoản vay của chính quyền địa phương đến hạn 

                                                 
1
 Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố ban hành danh mục 03 nhiệm vụ 

trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2019. 
2
 Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố 

3
 Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND thành phố 

4
 Báo cáo số 226/BC-STC ngày 23/9/2019 của Sở Tài chính. 

5
 Công văn số 7038/UBND-STC ngày 17/10/2019 của UBND thành phố. 
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trong năm 2019; thực hiện các chương trình, nhiệm vụ quan trọng của thành phố 

được kịp thời. 

- Đã đề xuất, báo cáo UBND thành phố có Công văn số 4245/UBND-STC 

ngày 26/6/2019 trình Thường trực HĐND thành phố về phương án sử dụng ngồn 

tăng thu, tiết kiệm chi chuyển sang năm sau của thành phố. Theo đó nguồn tăng 

thu, tiết kiệm chi ngân sách hầu hết bố trí nguồn vốn XDCB (Sở Tài chính đã có 

Công văn số 3505/STC-QLNS ngày 23/10/2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để 

phân bổ cho các công trình, dự án theo quy định). 

- Công tác quản lý nợ chính quyền địa phương: Sở Tài chính đã đảm bảo 

thực hiện đúng theo quy định của Luật quản lý nợ công, đảm bảo an toàn nợ công 

của thành phố. Trong năm đã đảm bảo cân đối để trả nợ gốc và lãi các khoản vay 

theo đúng thời hạn (đã trả nợ gốc vay trái phiếu chính quyền địa phương 1.100 tỷ 

đồng, trả nợ vay lại chính phủ vay nước ngoài 11,5 tỷ đồng, trả nợ vay Ngân hàng 

Phát triển 27,5 tỷ đồng); Sở đã có Thông báo số 04/TB-STC ngày 23/01/2019 công 

bố thông tin về nợ chính quyền địa phương (được đăng tải trên website Sở Tài 

chính); đã có các Báo cáo tình hình nợ vay hàng tháng gửi UBND thành phố và 

Báo cáo 6 tháng gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định Luật Quản lý nợ công
6
; trình 

UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố về tình hình thực hiện kế 

hoạch vay và trả nợ hàng quý
7
; trình UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính tình 

hình thực hiện vay và trả nợ 6 tháng năm 2019 (Công văn số 2412/STC-QLNS 

ngày 09/7/2019). 

- Đối với nội dung “Triển khai thực hiện tốt và chất lượng việc xây dưṇg dư ̣

toán ngân sách nhà nước năm 2020 và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 

03 năm 2020-2022”, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố có Báo cáo số 

211/BC-UBND ngày 22/8/2019 gửi Bộ Tài chính về dự toán NSNN năm 2020 và 

kế hoạch tài chính- NSNN giai đoạn 2020-2022, đảm bảo thời gian và nội dung dự 

toán theo đúng quy định. 

c) Đánh giá kết quả: Tính đến ngày 30/10/2019, Sở Tài chính đã hoàn thành 

100% đối với nhiệm vụ này. 

2. Nhiệm vụ thứ hai 

a) Nội dung: Tập trung đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ quyết toán các công 

trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2016 trở về trước; xử lý dứt điểm các 

công trình đã nộp hồ sơ quyết toán; đề xuất các biện pháp nhằm chấn chỉnh công 

tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

b) Công tác triển khai thực hiện 
                                                 
6
 Báo cáo 88/BC-STC ngày 05/4/2019; Báo cáo số 107/BC-STC ngày 03/5/2019; Báo cáo 129/BC-STC ngày 

04/6/2019; Báo cáo 158/BC-STC ngày 04/7/2019; Báo cáo số 191/BC-STC ngày 08/8/2019; Báo cáo số 213/BC-

STC ngày 05/9/2019; Báo cáo số 235/BC-STC ngày 4/10/2019.  
7
 Công văn số 1151/STC-QLNS ngày 05/4/2019; Công văn số 2351/STC-QLNS ngày 04/7/2019; Công văn số 

3313/STC-QLNS ngày 04/10/2019. 
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Sở Tài chính đã có các Công văn gửi các Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, 

UBND các quận, huyện để hướng dẫn xử lý tồn tại, vướng mắc của các dự án đã 

hoàn thành hoặc dừng thực hiện nhưng chưa lập hồ sơ quyết toán đồng thời đôn 

đốc các đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình tồn đọng quyết toán. Trên cơ sở báo cáo 

của các đơn vị, Sở Tài chính đã tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND thành phố có 

chủ trương cụ thể để xử lý tình trạng tồn đọng quyết toán qua các năm
8
. 

Sở Tài chính đã tham mưu đề xuất UBND thành phố cho phép các Chủ đầu 

tư, đơn vị quản lý dự án đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà thầu và lập hồ sơ 

quyết toán với giá trị tối đa bằng số vốn đã thanh toán đối với những dự án chậm 

nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên do phía nhà thầu không hợp tác trong 

công tác thực hiện quyết toán do sát nhập, giải thể, thay đổi cán bộ giám sát công 

trình.  

Ngoài ra, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố giao Sở Xây dựng 

phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường đối với các công 

trình hạ tầng kỹ thuật do hiện trạng hư hỏng, thi công không đúng thiết kế dẫn đến 

việc không bàn giao được để quyết toán đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý 

từng trường hợp cụ thể (ví dụ như: đề xuất cho phép bàn giao theo hiện trạng và 

thực hiện đơn phương quyết toán; nếu công trình hư hỏng chưa bàn giao được thì 

cho phép lập dự toán bổ sung phần khối lượng sửa chữa và tiến hành hoàn thiện để 

bàn giao…), đến nay cũng đã giải quyết được một số trường hợp tồn đọng lâu năm. 

Trong năm 2019 (tính đến ngày 31/10/2019), Sở Tài chính đã thực hiện 

thẩm tra quyết toán đối với 82 công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành hoặc 

dừng thực hiện từ năm 2016 trở về trước.  

c) Đánh giá kết quả: Tính đến ngày 30/10/2019, Sở Tài chính đã hoàn thành 

100% đối với nhiệm vụ này. 

3. Nhiệm vụ thứ ba 

a) Nội dung: Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phân cấp: 

(1) Việc mua sắm, thuê tài sản theo Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sửu dụng tài sản 

công và quy định của thành phố; (2) Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu 

tăng cường quản lý việc mua sắm, sửa chữa, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản 

công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

b) Công tác triển khai thực hiện 

Sở Tài chính đã có Công văn số 1980/STC-GCS ngày 10/6/2019 hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm, thuê tài 

sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

thành phố Đà Nẵng;  
                                                 
8
 Tại các Công văn số 1216/STC-ĐT ngày 16/6/2016, Công văn số 4652/UBND-STC ngày 22/6/2017, Công văn số 

614/STC-ĐT ngày 02/3/2018, Công văn 7752/UBND-STC ngày 09/10/2018 và Công văn số 6806/UBND-STC 

ngày 07/10/2019. 
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Đồng thời, Sở đã có Công văn số 3118/STC-GCS ngày 13/9/2019 báo cáo 

UBND thành phố về tình hình triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công và mua sắm, đấu thầu 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

c) Đánh giá kết quả: Tính đến ngày 30/10/2019, Sở Tài chính đã hoàn thành 

100% đối với nhiệm vụ này. 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính về kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ 

trọng tâm UBND thành phố giao trong năm 2019, kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp, 

báo cáo UBND thành phố./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- UBND TP (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VBĐT, VP. 

                                    GIÁM ĐỐC 

                                   

 

 

 
                                    Nguyễn Văn Phụng 
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