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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Sáu tháng đầu năm 2019, mặc dù thành phố Đà Nẵng phải đối diện với nhiều
khó khăn, thách thức song với sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo thành
phố, sự nỗ lực, phấn đấu của các sở ban ngành, trong đó có các đơn vị trong ngành
Tài chính nói chung và KBNN Đà Nẵng nói riêng, tình hình kinh tế-xã hội của
thành phố Đà Nẵng đã giữ được sự ổn định, thu ngân sách đạt 53,9 % dự toán được
giao; an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông tiếp tục giữ vững ổn định.
Đối với KBNN Đà Nẵng, để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị
được giao, ngay từ đầu năm, KBNN Đà Nẵng đã ban hành chương trình công tác, kế
hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 với mục tiêu “ Tập trung nguồn lực hoàn thành
các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng
đầu đơn vị; tăng cường cải cách quản lý thu, chi NSNN; tổng hợp, lập báo cáo tài
chính nhà nước đầu tiên theo quy định; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
cấp độ 4; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý
để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động”.
Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra, 6 tháng đầu năm 2019,
KBNN Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với kết quả cụ
thể như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm 2019
1. Công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước
a) Về công tác thu Ngân sách Nhà nước
Sáu tháng đầu năm 2019, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của KBNN,
UBND thành phố Đà Nẵng và sự phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan thu trên địa
bàn và các ngân hàng thương mại, KBNN Đà Nẵng đã thực hiện có hiệu quả các
giải pháp tập trung nhanh nguồn thu NSNN, hạch toán đầy đủ, kịp thời, phân chia
chính xác số thu cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ điều tiết đã quy định với số thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu năm là 14.757 tỷ đồng, đạt
53,9 % dự toán giao (Trong đó, Thu nội địa là 12.793 tỷ đồng, đạt 46,73 % dự
toán; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 1.947 tỷ đồng, đạt 49,93 % dự toán).
Công tác cung cấp số liệu thu ngân sách cho cơ quan Thuế và cơ quan Tài
chính được thực hiện đều đặn, đảm bảo hạch toán các khoản thu trong ngày theo
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đúng quy định; qua đó, giúp cơ quan Thuế quản lý tốt nguồn thu, đôn đốc thu,
giảm tình trạng nợ đọng thuế, chậm nộp thuế; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ
quan Thuế rà soát điều chỉnh các khoản thu theo đúng mục lục ngân sách nhà
nước.
- Về công tác phối hợp thu NSNN
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp thu NSNN thông qua tài
khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu với 05 hệ thống ngân hàng thương mại
(NHTM) (Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MBank). 6 tháng đầu năm
2019, số thu toàn địa bàn do các Ngân hàng nhận ủy nhiệm thực hiện là 201.991
món với số tiền 12.236 tỷ đồng. So với số món thu trực tiếp tại các đơn vị KBNN
là 33.325 món với số tiền 1.002 tỷ đồng, số món thu thực hiện tại các NHTM
nhận ủy nhiệm cao gấp 6 lần, cho thấy số thu đã dịch chuyển nhiều qua các
NHTM nhận ủy nhiệm.
Đối với việc triển khai thu NSNN qua máy POS tại các KBNN Sơn Trà,
KBNN Cẩm Lệ, KBNN Thanh Khê và KBNN Liên Chiểu, 6 tháng đầu năm
2019, các đơn vị đã thu được 47 món với số tiền 320 triệu đồng.
b) Về công tác kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước
Bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và
UBND thành phố Đà Nẵng về điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm
2019, với tinh thần chủ động phối hợp với ngành tài chính các cấp, các đơn vị sử
dụng NSNN, các chủ đầu tư trong việc tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình
thực hiện dự toán, KBNN Đà Nẵng đã thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đúng chế
độ quy định của Luật NSNN, đúng tiêu chuẩn và định mức, đáp ứng kịp thời nhu
cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo kiểm soát chặt
chẽ các khoản chi NSNN nhằm thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng
phí.
Nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính về
điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
năm 2019, thực hiện chỉ đạo của KBNN, KBNN Đà Nẵng đã mời đại diện
UBND thành phố, các sở ban ngành và các chủ đầu tư, ban quản lý XDCB giao
dịch tại KBNN Đà Nẵng tham dự Hội nghị trực tuyến Tọa đàm với các chủ đầu
tư, ban quản lý dự án năm 2019 tại điểm cầu Đà Nẵng.
Năm 2019, KBNN Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định
việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực KBNN theo Thông tư 54/2014/TTBTC ngày 24/4/2014 và Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ.
- Công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt
được một số kết quả như sau:
Đối với công tác kiểm soát chi thường xuyên, tính đến ngày 30/6/2019,
KBNN Đà Nẵng đã giải ngân 6.613 tỷ đồng (trong đó, chi ngân sách trung ương
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là 4.168 tỷ đồng, đạt 56,59%, chi ngân sách địa phương là 2.444 tỷ đồng, đạt
39,79%)
Đối với công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày
30/6/2019, tổng vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2019 đã giải ngân là 1.696 tỷ
đồng, đạt tỷ lệ 23% so với KHV giao (chưa kể phần dự nguồn chưa phân bổ).
Trong đó, ngân sách trung ương là 280 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38% KHV giao; ngân
sách địa phương là 1.416 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22%.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, KBNN Đà Nẵng đã từ chối 06 món chi đầu
tư XDCB với tổng số tiền 847,73triệu đồng.
Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng đã phối hợp với cơ quan Tài chính, đôn đốc
thu hồi các khoản thanh toán thừa so với quyết toán được duyệt và các khoản thu
hồi xử lý theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán; số thu hồi thanh toán thừa được
6.522 triệu đồng/23.483 triệu đồng.
Số dư tạm ứng Xây lắp và tư vấn quá hạn 3 tháng tính đến ngày
31/01/2019 là 28.282 triệu đồng, đến 30/6/2019 đã thu hồi được 19.836 triệu
đồng; số dư tạm ứng đền bù giải tỏa quá hạn 15 tháng tính đến ngày 31/01/2019
là 57.253 triệu đồng và đến 30/6/2019 đã thu hồi được 34.405 triệu đồng.
- Tháng 3/2019, KBNN Đà Nẵng thực hiện xử lý chuyển nguồn ngân sách
cuối năm 2018 sang năm 2019, xử lý kinh phí cuối năm 2018 trên hệ thống
Tabmis theo đúng hướng dẫn và quy định của KBNN.
- Đối với công tác chi hỗ trợ ngư dân theo các Quyết định của UBND thành
phố Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2019, KBNN Đà Nẵng đã thực hiện chi cho 713
lượt người với số tiền 138.604 triệu đồng.
- Đối với việc triển khai Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày
15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ
thống KBNN có hiệu lực từ ngày 01/4/2019, KBNN Đà Nẵng đã chủ động gửi
văn bản đến các NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thông báo về việc
KBNN Đà Nẵng sẽ thực hiện xác nhận trên bảng thanh toán cho đối tượng thụ
hưởng của các đơn vị giao dịch để gửi Ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản; đồng
thời thông báo mẫu dấu và chữ ký xác nhận của KBNN Đà Nẵng trên bảng thanh
toán cho đối tượng thụ hưởng.
c) Về công tác kế toán, thanh toán, quản lý vốn
- Đối với công tác kế toán, thanh toán
Tổ chức hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi
NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Tổ chức vận hành và khai thác
tốt hệ thống Tabmis đảm bảo cho công tác kế toán, thanh toán và cung cấp số
liệu, thông tin điện báo, báo cáo ngân sách trên toàn địa bàn; tiếp tục vận hành an
toàn, thông suốt các chương trình thanh toán khác như chương trình thanh toán
song phương điện tử, Chương trình TCS,... Tiền gửi của KBNN Đà Nẵng tại
3

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Báo cáo sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm 2019

Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn
đảm bảo đối chiếu khớp đúng số liệu ngày, quý, năm.
Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ về tình hình thu,
chi NSNN phục vụ Lãnh đạo địa phương và các cơ quan liên quan được duy trì
có nề nếp, chất lượng và kịp thời. Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-BTC ngày
11/3/2019 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ báo cáo số liệu thu chi
NSNN của hệ thống KBNN, KBNN Đà Nẵng đã cung cấp số liệu thu chi ngân
sách hằng ngày cho các cơ quan quản lý tại địa phương, góp phần thực hiện tốt
công tác tham mưu cho các cấp chính quyền trong việc điều hành ngân sách.
Về công tác triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) theo các
văn bản hướng dẫn của KBNN, KBNN Đà Nẵng đã báo cáo lãnh đạo địa phương;
thông báo, hướng dẫn các đơn vị dự toán; phổ biến, quán triệt công chức nghiên
cứu thực hiện; đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để
triển khai thực hiện việc lập BCTCNN đầu tiên (BCTCNN năm 2018) từ năm
2019. Bên cạnh đó, thiết lập, đăng ký người sử dụng chương trình lập BCTCNN
theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của KBNN.
- Đối với công tác quản lý vốn
KBNN Đà Nẵng luôn đảm bảo khả năng thanh toán chi trả đầy đủ cho các
cấp ngân sách, đáp ứng khả năng thanh toán về chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB
và chi hoàn thuế GTGT.
2. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho
KBNN quản lý
Nhiệm vụ quản lý tiền, tài sản nhà nước tiếp tục được lãnh đạo KBNN Đà
Nẵng quan tâm sát sao, thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy
định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng; tăng cường kỷ cương,
kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp
vụ; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN Đà Nẵng với cơ quan công an trên
địa bàn trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản;
thực hiện nghiêm chế độ sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ.
Kiểm soát chặt chẽ các loại tiền thu nhằm ngăn chặn tiền giả lọt vào kho
quỹ; trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ, thiết bị kho quỹ và các phương tiện, thiết
bị khác phục vụ công tác đảm bảo an toàn tiền tài sản nhà nước. Việc phân công,
phân nhiệm giữa công chức làm công tác Kế toán và công chức làm công tác Kho
quỹ đảm bảo đúng quy trình. Trong quá trình thu chi tiền mặt, 6 tháng đầu năm
2019, KBNN Đà Nẵng đã trả lại 74 món tiền thừa với số tiền 581triệu đồng.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Đối với công tác kiểm tra nội bộ
Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2019, 6 tháng đầu năm, KBNN
Đà Nẵng đã hoàn thành 100% nội dung công việc theo đúng kế hoạch, theo đó,
hoàn thành 04 đợt kiểm tra nội bộ tại 03 KBNN quận huyện trực thuộc (KBNN
Ngũ Hành Sơn, KBNN Sơn Trà, KBNN Thanh Khê) và 02 phòng nghiệp vụ
4
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thuộc KBNN Đà Nẵng (Phòng Tài vụ và Văn phòng) với 13 cuộc kiểm tra, 03
cuộc phúc tra, bao gồm 06 nội dung kiểm tra.
Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều chấp hành tương đối tốt các quy trình
nghiệp vụ, các chế độ nghiệp vụ có liên quan đến các mảng công tác được kiểm
tra. Tuy nhiên, một số ít các tồn tại, sai sót nhỏ đã được báo cáo KBNN theo quy
định và yêu cầu các đơn vị thực hiện khắc phục và rút kinh nghiệm.
- Đối với công tác thanh tra chuyên ngành
KBNN Đà Nẵng đã hoàn thành Thanh tra chuyên ngành tại Ban Quản lý
Dự án 5 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý công trình xây dựng cơ
bản quận Hải Châu theo đúng kế hoạch do Tổng Giám đốc KBNN phê duyệt.
- Đối với công tác phòng, chống tham nhũng
Thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường
công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng; tham mưu và hướng
dẫn để triển khai bổ sung một số biện pháp về phòng chống tham nhũng theo quy
định nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.
- Đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Trong 6 tháng đầu năm 2019, KBNN Đà Nẵng đã tiếp nhận một đơn khiếu
nại và đã giải quyết theo trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện Thông báo số 929/TB-KBNN ngày 25/02/2019 của KBNN,
KBNN Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và
phòng ngừa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN với sự tham dự của Lãnh
đạo KBNN Đà Nẵng, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Thanh tra – Kiểm tra,
Kế toán Nhà nước, Kiểm soát chi, Tin học; Giám đốc và Kế toán trưởng các
KBNN quận, huyện trực thuộc, lồng ghép với các đơn vị giao dịch tại cơ quan
KBNN Đà Nẵng và các KBNN quận, huyện.
- Để chuẩn bị làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước tại KBNN Đà Nẵng
về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và xây dựng cơ bản năm
2018 từ ngày 21/6/2019 đến ngày 12/7/2019, Lãnh đạo KBNN Đà Nẵng đã chỉ
đạo tất cả các bộ phận nghiệp vụ có liên quan thực hiện rà soát kỹ hồ sơ chuẩn bị
tốt để cung cấp cho đoàn.
4. Công tác tổ chức cán bộ
KBNN Đà Nẵng quản lý và sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả đối với từng
đơn vị thuộc và trực thuộc. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách đối
với công chức như chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép; việc thực hiện chế độ tiền
lương, quản lý ngạch bậc lương cũng được KBNN Đà Nẵng thực hiện tốt đảm
bảo quyền lợi của công chức và tuân thủ các quy định của Nhà nước. 6 tháng đầu
năm đã xét nâng lương theo phân cấp quản lý (nâng bậc lương thường xuyên và
nâng phụ cấp thâm niên vượt khung) cho 25 công chức; thực hiện nâng bậc lương
trước hạn cho 19 công chức do lập thành tích xuất sắc năm 2018 và đề nghị
KBNN nâng bậc lương trước hạn cho 01 công chức có thông báo nghỉ hưu.
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Thực hiện công tác quy hoạch bổ sung cho giai đoạn 2016 - 2021 cho 03
chức danh; giai đoạn 2021 - 2026 cho 01 chức danh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy
trình, cơ cấu độ tuổi; tỷ lệ nam, nữ đưa vào quy hoạch theo quy định.
Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo được thực hiện kịp
thời, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Sáu tháng đầu năm
đã bổ nhiệm mới 01 chức danh Kế toán trưởng KBNN huyện, bổ nhiệm lại 03
công chức lãnh đạo các cấp; điều động 04 công chức; luân phiên, chuyển đổi các
vị trí công việc cho 18 công chức làm nghiệp vụ; tiếp nhận 01 công chức từ
KBNN khác chuyển đến; bổ nhiệm ngạch 01 công chức sau tập sự; giải quyết chế
độ thôi việc cho 02 công chức; thu hồi Quyết định bổ nhiệm 01 trường hợp.
Nhằm tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp
vụ, KBNN Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cụ thể đối với từng
đối tượng. 6 tháng đầu năm 2019, KBNN Đà Nẵng đã tạo điều kiện về thời gian
để công chức tham gia đào tạo mới và đào tạo tiếp trình độ sau đại học 12 công
chức; đại học 01 công chức; cử tham gia lớp trung cấp chính trị 03 công chức;
bồi dưỡng tin học cơ bản theo chuẩn TT03/2014/TT-BTTTT 98 công chức,...
5. Công tác tin học
- KBNN Đà Nẵng thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, an
ninh thông tin, quy định về dự phòng, sao lưu dữ liệu; không để xảy ra sự cố về
mất an toàn, an ninh thông tin, nâng cấp thiết bị và phần mềm ứng dụng theo
hướng dẫn của Bộ tài chính, KBNN.
- Duy trì ổn định hệ thống hạ tầng truyền thông; an toàn thông tin mạng và
cơ sở dữ liệu. Nâng cấp các chương trình ứng dụng, phòng chống virus, lưu trữ
dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống.
- Đảm bảo các Chương trình TABMIS, TCS, TT Liên ngân hàng, SMS,
KQKB-TT, Dịch vụ công trực tuyến, Kho dữ liệu, BCTCNN, các chương trình
ứng dụng khác… và đường truyền hệ thống truyền hình trực tuyến của Bộ tài
chính tại KBNN Đà Nẵng hoạt động thông suốt. Duy trì hoạt động hiệu quả
chương trình quản lý văn bản điện tử EDOCTC của ngành Tài chính.
Để đảm bảo an toàn thông tin, tại cơ quan KBNN Đà Nẵng cũng như tại
các KBNN quận huyện không trang bị đường truyền Internet riêng và không sử
dụng thiết bị phát sóng wifi,...
6. Công tác quản lý tài chính, tài sản nội ngành
Ngay từ đầu năm, trên cơ sở dự toán 2019 được KBNN giao, KBNN Đà
Nẵng đã kịp thời giao nhiệm vụ chi cho các đơn vị trực thuộc đúng thời gian quy
định; tổ chức quản lý chặt chẽ, hợp lý các khoản chi tiêu, ưu tiên cho các khoản
chi cấp bách, đảm bảo cho việc duy trì các hoạt động thường xuyên của đơn vị.
Tổ chức thẩm định và tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí nội bộ, báo cáo kiểm
kê tài sản, báo cáo quyết toán bảo hiểm xã hội và báo cáo quyết toán thuế thu
nhập cá nhân năm 2018 theo đúng quy định; công khai dự toán, phân bổ dự toán
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năm 2019 theo đúng chế độ. Hoàn thành công tác xây dựng, tổng hợp lập dự toán
thu chi NSNN năm 2020 và báo cáo KBNN đúng thời gian quy định.
Đối với công tác quyết toán kinh phí chi tiêu nội ngành năm 2018, KBNN
Đà Nẵng đã chấp hành tốt chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức, thực hiện
phân bổ, giao nhiệm vụ chi cho các đơn vị trực thuộc cũng như tổ chức hạch toán
theo đúng quy định, công khai, minh bạch.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị;
hướng dẫn, tổ chức triển khai, tổng kết đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm
chống lãng phí; tham mưu ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng
phí năm 2019 tại Quyết định số 193/QĐ-KBĐN ngày 31/5/2019 của Giám đốc
KBNN Đà Nẵng.
7. Công tác Văn phòng
- Về công tác tham mưu: đã thực hiện tốt chức năng điều phối hoạt động
của KBNN Đà nẵng như xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng,
quý, năm; thực hiện, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chương trình, kế
hoạch công tác của KBNN Đà Nẵng đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.
- Về công tác hành chính quản trị và quản lý tài sản
Trong công tác quản lý tài sản, đã thực hiện phân khai kế hoạch mua sắm,
sửa chữa tài sản và triển khai hoàn thành đúng kế hoạch năm 2019 được KBNN
phê duyệt và đúng quy trình thủ tục. Trong tháng 6 đã thực hiện kiểm kê và thanh
lý tài sản, công cụ dụng cụ của cơ quan KBNN Đà Nẵng, các KBNN quận huyện.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước. Thường xuyên tự tổ
chức kiểm tra công tác bảo vệ; công tác PCCC, công tác phòng chống lụt, bão,...
- Về công tác pháp chế
KBNN Đà Nẵng đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch
phổ biến pháp luật năm 2019; Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền
năm 2019. Trong năm, đã hoàn thành tất cả các báo cáo định kỳ và đột xuất về
công tác pháp chế đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định của KBNN và
UBND TP Đà Nẵng.
- Về công tác tuyên truyền
Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền được xây dựng từ đầu năm, KBNN Đà
Nẵng đã tích cực phối hợp với cơ quan báo, đài, tạp chí thực hiện công tác tuyên
truyền với 02 bài đăng trên Tạp chí thi đua khen thưởng; 02 bài đăng trên Tạp chí
Quản lý Ngân quỹ Quốc gia; 60 tin bài và nhiều hình ảnh minh họa do công chức
KBNN Đà Nẵng thực hiện đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử KBNN
và KBNN Đà Nẵng, Website của KBNN Đà Nẵng trên Cổng thông tin điện tử
của thành phố, Cổng thông tin điện tử của UBND các quận huyện trên địa bàn.
Tiếp tục Hỗ trợ Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia phát hành hơn 70 quyển mỗi
tháng.
- Về công tác cải cách hành chính
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Ngay từ đầu năm, trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm
2019 của UBND thành phố Đà Nẵng và KBNN, KBNN Đà Nẵng đã ban hành Kế
hoạch công tác cải cách hành chính và tổ chức thực hiện với nhiều chỉ tiêu, nhiệm
vụ cụ thể, phân định rõ trách nhiệm thực hiện.
Sáu tháng đầu năm 2019, tiếp tục sử dụng hiệu quả chương trình quản lý
giao nhận hồ sơ một cửa, thời gian xử lý hồ sơ theo đúng quy trình, không chậm
trễ và ách tắc hồ sơ, chứng từ thanh toán. Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng đã chỉ
đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, chấn
chỉnh đến toàn thể công chức trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát chi về ý thức, tinh
thần trách nhiệm, thái độ phục vụ khách hàng.
Tháng 3/2019, Đoàn công tác của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã kiểm
tra, thẩm định kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và
công nghệ thông tin tại KBNN Đà Nẵng. Qua kiểm tra, Sở Nội vụ đánh giá cao
công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và công nghệ thông tin tại đơn vị so
với những năm trước. Sau đợt kiểm tra, Ban chỉ đạo CCHC KBNN Đà Nẵng đã
chỉ đạo các phòng liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh một số
nội dung tồn tại qua công tác kiểm tra, đánh giá hàng năm của Đoàn.
- Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành
06 tháng đầu năm 2019, KBNN Đà Nẵng đã tiếp tục thực hiện 02 công
trình: Công trình cải tạo trụ sở làm việc KBNN Đà Nẵng, Kho lưu trữ KBNN Đà
Nẵng. Theo đó, đối với công trình Kho lưu trữ KBNN Đà Nẵng, đang thực hiện
các gói thầu thiết bị và dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng vào quý III/2019; đối
với Công trình cải tạo trụ sở làm việc KBNN Đà Nẵng, KBNN Đà Nẵng phối
hợp với Ban quản lý xây dựng cơ bản KBNN và các nhà thầu thi công gói thầu
xây lắp và nghiệm thu hoàn thiện đạt 90% khối lượng công việc, đang thực hiện
các gói thầu thiết bị, dự kiến công trình sẽ nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử
dụng trong năm 2019.
Đối với 07 công trình cải tạo, sửa chữa nhỏ tại các KBNN quận huyện trực
thuộc theo kế hoạch vốn đã được bố trí năm 2019, 6 tháng đầu năm, KBNN Đà
Nẵng đã triển khai thực hiện các gói thầu liên quan, triển khai thi công và nghiệm
thu theo quy định.
- Về công tác văn thư lưu trữ
KBNN Đà Nẵng đã chỉ đạo và quán triệt công chức toàn đơn vị nghiêm túc
thực hiện lập hồ sơ đối với tất cả công việc được giao; phân loại, luân chuyển kịp
thời, đầy đủ các văn bản đến; các văn bản “Mật”, “Hỏa tốc” luôn được đảm bảo
chính xác, kịp thời và bảo mật; văn bản đi đều được kiểm soát về thể thức, kỹ
thuật trình bày và thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng quy định. Tổ chức
tốt công tác bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ và phục vụ nhanh chóng, kịp
thời nhu cầu tra cứu tài liệu của các cá nhân, đơn vị.
8. Công tác dịch vụ công trực tuyến
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Để triển khai có hiệu quả việc vận hành và cung cấp dịch vụ công trực
tuyến trên phạm vi rộng theo hướng dẫn của KBNN, đồng thời hướng đến mục
tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh theo Nghị quyết số 43NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố
Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, KBNN Đà Nẵng đã thành lập
Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị. Trong
tháng 3/2019, cơ quan KBNN Đà Nẵng và các KBNN quận huyện trực thuộc đã
tổ chức thành công Hội nghị triển khai diện rộng dịch vụ công trực tuyến KBNN
đến tất cả các đơn vị có quan hệ giao dịch với KBNN Đà Nẵng đủ điều kiện tham
gia. Tính đến ngày 20/6/2019 đã có 486/815 đơn vị đăng ký sử dụng Dịch vụ
công trực tuyến, chiếm 59,7%, dự kiến đến cuối năm 2019 đạt 100%.
Trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến, Lãnh đạo KBNN Đà
Nẵng luôn quan tâm và chỉ đạo với nhiều biện pháp tích cực như tổ chức Hội
nghị triển khai, báo cáo để lãnh đạo địa phương chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc
cũng như tích cực phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách và các đơn vị cung
cấp chữ ký số công cộng, đồng thời chủ động, kịp thời trong việc hỗ trợ các đơn
vị sử dụng ngân sách. Một số lỗi trên chương trình dịch vụ công từng bước được
khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi và được sự đồng thuận cao từ các đơn vị sử
dụng ngân sách có quan hệ giao dịch với KBNN Đà Nẵng.
9. Một số công tác khác:
- Công tác Nghiên cứu khoa học và sáng kiến:
Năm 2019, KBNN Đà Nẵng được Hội đồng khoa học và công nghệ KBNN
giao nhiệm vụ khoa học với 2 đề tài: “Kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước
qua Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng” và “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm
soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong điều kiện áp dụng dịch vụ công trực
tuyến tại Kho bạc Nhà nước Cẩm Lệ - Đà Nẵng”.
Đối với sáng kiến cải tiến, 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực Hội đồng
sáng kiến cải tiến đã tiếp nhận 10 sáng kiến của các phòng và các KBNN quận
huyện báo cáo. Hiện tại đang thực hiện thẩm định và tiến hành các bước tiếp theo
để công nhận sáng kiến theo đúng quy trình.
- Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hệ thống Kho bạc nhà nước
(01/04/1990-01/04/2020), đồng thời, tạo điều kiện cho các công chức trau dồi kỹ
năng nghiệp vụ; giao lưu, học hỏi cũng như đánh giá năng lực chuyên môn,
KBNN Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ năm 2019 với sự tham
gia của 84 thí sinh dự thi là công chức phòng Kế toán Nhà nước, phòng Kiểm
soát chi, Kế toán trưởng và công chức các KBNN quận huyện. Kết thúc Hội thi,
100% công chức tham gia dự thi đạt yêu cầu, không có công chức vi phạm quy chế
thi, không có công chức không đạt yêu cầu; đối với nghiệp vụ kiểm soát chi có
76,93 % công chức đạt loại khá, giỏi, đối với nghiệp vụ Kế toán có 96,89% công
chức đạt loại khá, giỏi.
- Chào mừng 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kho bạc Nhà nước
(29/5/1946-29/5/2019), nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động thể dục thể thao,
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góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho công chức; KBNN
Đà Nẵng đã tổ chức Giải bóng đá mini Nam, Nữ với sự tham gia của 04 đội bóng
nam, nữ đến từ cơ quan KBNN Đà Nẵng và Liên quân 07 KBNN quận huyện
trực thuộc.
II. Một số khó khăn, vướng mắc
1. Về công tác thu NSNN
Không gian thu tuy đã được mở rộng đến 5 hệ thống NHTM, tuy nhiên
người nộp thuế phải đến đúng NHTM được ủy nhiệm thu để nộp NSNN; trường
hợp đến không đúng NHTM đã được ủy nhiệm thu thì phải trả phí chuyển tiền;
điều này ảnh hưởng không tốt đến tâm lý người nộp thuế khi giao dịch tại
NHTM. Ngoài ra các Cơ quan ra quyết định thu cũng gặp khó khăn trong việc
liệt kê danh sách các NHTM đã được ủy nhiệm thu trên các Quyết định.
2. Về triển khai dịch vụ công trực tuyến
Đối với các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến, việc chuyển chứng từ
sang KBNN được đơn vị thực hiện theo lô chứng từ. Trong quá trình kiểm soát,
nếu KBNN nhận thấy một trong số các chứng từ trong lô chưa đủ điều kiện để
thanh toán thì KBNN thực hiện từ chối và đẩy lại hồ sơ cho khách hàng. Tuy
nhiên, KBNN không thể lựa chọn một hoặc một số hồ sơ chưa đủ điều kiện mà
phải đẩy trả lại toàn bộ lô chứng từ. Điều này sẽ làm chậm thời gian thanh toán
những chứng từ đủ điều kiện thanh toán.
3. Về công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB:
Thông tư 52/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
TT08/2016/TT-BC; Điều 1, Khoản 9 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 và bổ
sung Khoản 5 vào Điều 11 như sau: “4. Thời hạn kiểm soát thanh toán vốn của
Kho bạc Nhà nước: Trong thời hạn tối đa là 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ
hồ sơ thanh toán theo quy định của chủ đầu tư, căn cứ vào hợp đồng (hoặc dự
toán được duyệt đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp
đồng) và số tiền chủ đầu tư đề nghị thanh toán, Kho bạc Nhà nước kiểm soát,
thanh toán cho dự án và thu hồi vốn tạm ứng theo quy định”. Công văn
4025/KBNN-KSC ngày 17/8/2018 về việc hướng dẫn Thông tư số 52/2018/TTBTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính quy định thời gian thanh toán trước
“chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ khi cán bộ kiểm soát chi nhận đủ hồ sơ hợp
pháp, hợp lệ theo quy định mà chủ đầu tư gửi đến KBNN (nhận trực tiếp hoặc
nhận qua dịch vụ công)”. Đối với một số khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản với
giá trị thanh toán lớn và hồ sơ kèm theo phức tạp thì quy định chậm nhất 01 ngày
làm việc cho thời gian thanh toán trước là gây áp lực cho cán bộ kiểm soát chi
trong việc kiểm soát hồ sơ phải đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ.
4. Về lập báo cáo tài chính nhà nước
Công tác triển khai lập BCTCNN tỉnh đang từng bước thực hiện theo
hướng dẫn của KBNN, tuy nhiên đây là năm đầu tiên thực hiện nên không tránh
khỏi những lúng túng từ các bước thực hiện, cụ thể như các bước: phê duyệt tài
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khoản cho các đơn vị dự toán cấp 1; tiếp nhận báo cáo cung cấp thông tin tài
chính và đặc biệt là bước kiểm tra báo cáo, nếu báo cáo chưa đúng thì phải yêu
cầu các đơn vị lập và gửi lại theo đúng quy định.
Việc triển khai công tác lập BCTCNN đến KBNN cấp quận huyện cũng
như đến các đơn vị dự toán cấp I theo các văn bản hướng dẫn, việc sẵn sàng của
Cổng thông tin điện tử phục vụ cho việc lập báo cáo, cách thức sử dụng, … còn
chưa kịp thời so với thời gian yêu cầu phải hoàn thành việc lập, gửi báo cáo nên
dẫn đến khá nhiều lúng túng, bỡ ngỡ và nhiều khả năng sẽ không kịp thời so với
thời hạn yêu cầu gửi báo cáo cho các KBNN quận huyện của các đơn vị dự toán
cấp I, cũng như của các KBNN quận huyện gửi về KBNN tỉnh, thành phố.
III. Kiến nghị
1. Về công tác thu NSNN
Để khắc phục hạn chế về không gian thu như trên, kính đề nghị KBNN cho
phép mở rộng phối hợp thu đến tất cả hệ thống NHTM, qua đó giúp cho người
dân có thể lựa chọn địa điểm nộp thuế thuận lợi nhất mà không phải trả phí. Các
cơ quan ra Quyết định thu không cần phải liệt kê danh sách các NHTM đã được
ủy nhiệm thu trên các Quyết định.
2. Về triển khai dịch vụ công trực tuyến
Về việc trả lại chứng từ trên chương trình dịch vụ công, kiến nghị cho trả
lại chỉ một trong số các chứng từ chưa đủ điều kiện thanh toán trong lô thay vì trả
lại nguyên lô chứng từ như hiện nay.
3. Về công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB:
Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi thời gian quy định cho hồ sơ
thanh toán trước để cán bộ kiểm soát chi không bị áp lực khi kiểm soát chứng từ
thanh toán.
4. Về lập báo cáo tài chính nhà nước
Đối với công tác lập BCTCNN tỉnh đề nghị KBNN sớm mở lớp đào tạo
chuyên sâu cho công chức được phân công nhiệm vụ lập BCTCNN tỉnh và Báo
cáo cung cấp thông tin tài chính tại KBNN huyện, để đơn vị có thể thực hiện
nhiệm vụ được giao thông thạo hơn, chuyên nghiệp hơn.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2019
Sáu tháng cuối năm 2019, KBNN Đà Nẵng tiếp tục hướng tới mục tiêu và
phương châm hành động đã đề ra đầu năm là: “Tập trung nguồn lực hoàn thành
các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; tăng cường kỷ luật,
kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người
đứng đầu đơn vị; tăng cường cải cách quản lý thu, chi NSNN; tổng hợp, lập báo
cáo tài chính nhà nước đầu tiên theo quy định; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công
11

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Báo cáo sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm 2019

trực tuyến cấp độ 4; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công
nghệ quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động". Để phấn đấu thực hiện
mục tiêu nêu trên, KBNN Đà Nẵng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và các NHTM trên địa bàn tổ
chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN và phân chia chính xác
số thu cho các cấp ngân sách, đặc biệt tại các KBNN quận huyện có các Chi Cục
thuế sát nhập thành Chi cục Thuế Khu vực, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu
NSNN năm 2019.
2. Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, kiểm soát, thanh toán các
khoản chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định và thuận lợi
cho khách giao dịch; cải cách hành chính trong lĩnh vực thu, chi NSNN.
Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và của UBND thành
phố trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công. Kịp thời tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh
toán các khoản chi NSNN, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu giải ngân
đến 31/12/2019 đạt 85% so với kế hoạch giao.
Chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả công tác thu hồi các khoản thanh toán
thừa so với quyết toán; tiếp tục xử lý các khoản tạm ứng theo chế độ quy định,
đặc biệt là các khoản tạm ứng từ các năm trước.
Đôn đốc thu hồi tạm ứng và các bảo lãnh tạm ứng đã đến hạn; thực hiện
việc trích tài khoản tiền gửi đền bù giải tỏa để thu hồi đối với các món tạm ứng
đền bù giải tỏa quá hạn theo quy định tại tại điểm 6 Điều 8 Thông tư 08/2016/TTBTC ngày 18/01/2016 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn
NSNN.
Triển khai quy trình kiểm soát chi NSNN lồng ghép quy trình giao dịch
điện tử trên dịch vụ công từ ngày 01/10/2019 theo hướng dẫn của KBNN.
3. Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp
thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác, thực hiện nghiêm túc các quy định,
quy trình nghiệp vụ về kế toán, thanh toán, thường xuyên thực hiện công tác kiểm
tra đối chiếu số liệu để có biện pháp khắc phục kịp thời. Duy trì ổn định, an toàn,
thông suốt các hệ thống thanh toán. Chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan để hoàn
thành công tác khóa sổ kế toán niên độ 2019.
Từng bước triển khai việc lập BCTCNN tỉnh, bám sát theo hướng dẫn của
KBNN trong việc tiếp nhận Báo cáo cung cấp thông tin tài chính và tổng hợp
BCTCNN tỉnh.
4. Tiếp tục kiểm tra nội bộ thường xuyên theo kế hoạch năm 2019 tại các
KBNN quận huyện và thực hiện thanh tra chuyên ngành KBNN tại 03 đơn vị là
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng quận Sơn Trà và Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.
5. Trong công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch
kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí công chức đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả
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theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 BCH Trung ương khóa XII về
một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác luân phiên, luân
chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và triển khai sáp
nhập một số Phòng, thành lập KBNN khu vực theo quy định, yêu cầu, hướng dẫn
của KBNN.
Tiếp tục thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số
113/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNVBTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính, Công văn số 8052/BTCTCCB ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Công văn số
1737/KBNN-TCCB ngày 16/7/2015 của KBNN về chính sách tinh giản biên chế
giai đoạn 2015-2021 là giảm 10%/ tổng chỉ tiêu biên chế được giao.
Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về công tác TCCB cuối năm 2019
6. Tăng cường an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền
thông, cơ sở dữ liệu; quán triệt, chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn
bảo mật, hệ thống thông tin KBNN; nghiêm túc thực hiện các quy định về sao
lưu, dự phòng dữ liệu; rà soát hoàn thiện các biện pháp bảo mật.
7. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản và XDCB nội
ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn,
được giao; quản lý tốt dự toán được giao năm 2019, đảm bảo sử dụng kinh phí
hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; công khai, minh
bạch trong công tác quản lý tài chính nội bộ. Hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử
dụng Công trình Kho lưu trữ KBNN Đà Nẵng và Công trình cải tạo mở rộng
KBNN Đà Nẵng.
8. Công tác Văn phòng: Thực hiện tốt chức năng điều phối hoạt động của
KBNN Đà Nẵng; đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản nhà nước, an ninh trật tự trên
địa bàn. Tổ chức quản lý và sử dụng tài sản được trang bị an toàn, tiết kiệm.
Chuyển Hồ sơ lưu trữ từ kho lưu trữ của các KBNN quận huyện về Kho lưu trữ
KBNN Đà Nẵng sau khi công trình được đưa vào sử dụng. Thực hiện tốt việc tiếp
nhận và xử lý văn bản đi, đến đảm bảo đúng quy trình, nhanh chóng, chính xác.
Thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định. Đẩy mạnh công tác cải
cách hành chính tại KBNN Đà Nẵng. Tiếp tục triển khai cho khách hàng tham gia
khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng đối với tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch
với KBNN Đà Nẵng. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan báo, đài thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức; nâng
cao hiệu quả việc sử dụng Trang thông tin điện tử nội bộ KBNN Đà Nẵng và
Trang thông tin điện tử trực tuyến của KBNN Đà Nẵng.
9. Phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, Ban quản lý dự án triển khai
vận hành có hiệu quả, thông suốt và ổn định các dịch vụ công trực tuyến tại cơ
quan KBNN Đà Nẵng và 07/07 KBNN quận huyện. Phấn đấu đến cuối năm
2019, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến.
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Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh toán qua dịch vụ công trực
tuyến; đảm bảo công chức đều thực hiện thành thạo các thao tác trên chương
trình.
10. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, động viên các công
chức, nhóm công chức tích cực tìm tòi nghiên cứu và tham gia đăng ký đề tài
nghiên cứu khoa học năm 2020 theo định hướng của KBNN; đồng thời, đề xuất
nhiều sáng kiến cải tiến, áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quản lý
nội bộ đơn vị.
11. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của BCH TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng
Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh" kết hợp với thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU, chỉ thị
43/CT-TU của Thành ủy Đà Nẵng và đề án xây dựng “Thành phố 4 an".
12. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả các nhiệm vụ khác do
UBND thành phố và KBNN giao, đặc biệt là công tác khóa sổ và quyết toán ngân
sách năm 2019.
Sáu tháng cuối năm 2019, trong điều kiện tình hình kinh tế đất nước và
thành phố Đà Nẵng dự báo có nhiều khởi sắc tuy nhiên cũng có nhiều diễn biến
phức tạp và khó khăn; bên cạnh đó, hệ thống KBNN triển khai nhiều chương
trình, đề án quan trọng của ngành; nhiều cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ
phục vụ công tác chuyên môn của hệ thống KBNN được áp dụng. Vì vậy, nhiệm
vụ đặt ra cho KBNN Đà Nẵng trong 6 tháng cuối năm 2019 là hết sức nặng nề;
với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu
sát của cấp ủy, Ban lãnh đạo cùng toàn thể công chức KBNN Đà Nẵng quyết tâm
phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng
ngành KBNN hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao./.
KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG
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