
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 

V/v phối hợp tham gia ý kiến vào 

hồ sơ dự thảo Tờ trình và Nghị 

quyết quy định phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp 

ngân sách; định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên 

Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: 

             - Văn phòng Thành ủy; 

     - Các Sở, ban ngành, hội đoàn thể; 

     - Cục Thuế thành phố; 

     - Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; 

     - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;  

     - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; 

         - Công an thành phố; 

         - UBND các quận, huyện; 

     - Cổng thông tin điện tử thành phố. 
 

Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 

5480/UBND-KT ngày 24/8/2021 về xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố; 

trong đó giao Sở Tài chính căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND thành phố thống 

nhất với nội dung Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thành 

phố về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025; trên 

cơ sở đó Sở Tài chính đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết nêu trên. 

Để có cơ sở tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của 

HĐND thành phố quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân 

sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, 

năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025, Sở Tài chính kính đề nghị 

quý cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp tham gia đóng góp ý kiến vào hồ sơ dự 

thảo Tờ trình và Nghị quyết; gửi nội dung về Sở Tài chính trước ngày 10/9/2021 để 

nghiên cứu, tổng hợp báo cáo UBND thành phố; đề nghị Cổng thông tin điện tử 

thành phố phối hợp đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định. 

(Đính kèm hồ sơ dự thảo) 

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Các Phòng: HCSN, TCĐT, TCDN (để th/gia); 

- Lưu: VT, QLNS.10.                    

Nguyễn Văn Phụng 
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