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 QLHC 

 Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 KHCN  Y tế 
 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TỔNG CỘNG            688.499       56.689    41.048     9.545     157.690      19.042     9.449     22.818       4.347        320.628    367.871   46,6%

1 Văn phòng HĐND tỉnh              10.314         4.749            -            -                 -                -             -               -               -              4.749        5.565   46,0%

2 Văn phòng UBND tỉnh              16.039         6.454         126          -                 -                -             -               -               -              6.580        9.459   41,0%

3 Tỉnh ủy              31.465       11.757         457          -                 -                -             -               -               -            12.214      19.251   38,8%

4 Sở Nông nghiệp và PT nông thôn              36.098         2.632            -            -                 -                -             -       11.001             -            13.634      22.464   37,8%

5 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội              42.422            909      2.575          -                 -                -       8.280             -               -            11.764      30.659   27,7%

6 Ban quản lý Khu KTM Chu Lai                4.158              80         125          -                 -                -             -         1.400             -              1.605        2.553   38,6%

7 Sở Xây dựng                2.697         1.471            -            -                 -                -             -            140             -              1.611        1.087   59,7%

8 Sở Tài nguyên và Môi trường              28.814            397            -            -                 -                -             -         1.840       4.347            6.584      22.231   22,8%

9 Sở Y tế            201.938            842            -            -       157.690              -             -               -               -          158.532      43.407   78,5%

10 Tỉnh đoàn                4.237         1.614         515        105               -                -             -            130             -              2.364        1.874   55,8%

11 Sở Giao thông vận tải              28.107            926            -            -                 -                -             -         2.474             -              3.400      24.707   12,1%

12 Sở Giáo dục và Đào tạo              46.169              -      24.360          -                 -                -             -               -               -            24.360      21.809   52,8%

13 Sở Nội vụ              18.922         4.472      1.370          -                 -                -             -               -               -              5.842      13.081   30,9%

14 Sở Khoa học và Công nghệ              29.431              70            -       9.290               -                -             -               -               -              9.360      20.071   31,8%

15 Sở Công thương              12.771            346            -            -                 -               50           -         1.070             -              1.466      11.305   11,5%

16 Sở Tài chính                4.439         1.817         129          -                 -                -             -               -               -              1.945        2.494   43,8%

17 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch              85.831            598            -            -                 -        13.353           -         2.970             -            16.921      68.910   19,7%

18 Sở Kế hoạch và Đầu tư                5.960         1.295            -            -                 -                -             -            983             -              2.277        3.683   38,2%

19 Sở Tư pháp                4.250            650            -            -                 -                -       1.170             -               -              1.820        2.431   42,8%

20 Thanh tra tỉnh                3.621            733           15          -                 -                -             -               -               -                 748        2.873   20,7%

21 Sở Ngoại vụ                7.747         4.315           52          -                 -               15           -               -               -              4.382        3.365   56,6%

22 Hội Nông dân                2.817            645         488        150               -                -             -               -               -              1.283        1.535   45,5%

23 UBMT Tổ Quốc tỉnh                6.432         3.158           35          -                 -                -             -               -               -              3.193        3.239   49,6%

24 Sở Thông tin và Truyền thông              13.835              24            -            -                 -          3.350           -               -               -              3.374      10.461   24,4%

25 Hội Liên hiệp phụ nữ                1.733            753           59          -                 -                -             -               -               -                 811           922   46,8%

26 Ban Dân tộc                3.725         1.017         494          -                 -                -             -            150             -              1.661        2.064   44,6%

27 Hội cựu chiến binh                   641            290            -            -                 -                -             -               -               -                 290           351   45,2%

28 Ban PCTT và TKCN                1.240            258            -            -                 -                -             -               -               -                 258           983   20,8%

29 Trường Đại học Q.Nam                2.700              -        2.700          -                 -                -             -               -               -              2.700              -     100,0%

 Phụ lục II 

 Dự toán 

còn lại 
Ghi chú

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM DỰ TOÁN NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ CHI NGOÀI ĐỊNH MỨC (KHÔNG TỰ CHỦ, KHÔNG THƯỜNG XUYÊN) 

- KHỐI CÁC SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC TỔ CHỨC HỘI

Tỷ lệ 

cắt 

giảm 

 Đvt: triệu đồng. 

T

T
Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán năm 

2020 đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

(Kèm theo Tờ trình số    2195   /TTr-UBND ngày  20   / 4  /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)



2

 QLHC 

 Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 KHCN  Y tế 
 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

 Dự toán 

còn lại 
Ghi chú

Tỷ lệ 

cắt 

giảm 

T

T
Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán năm 

2020 đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

30 Trường Cao đẳng y tế                1.950              -        1.950          -                 -                -             -               -               -              1.950              -     100,0%

31 Trường CĐ K/tế Kỹ thuật                3.032              -        2.850          -                 -                -             -               -               -              2.850           182   94,0%

32 Trường Chính trị                1.250              -        1.100          -                 -                -             -               -               -              1.100           150   88,0%

33 Trường Cao đẳng Công nghệ                   1.650                -          1.650            -                   -                  -              -                 -                 -                1.650                -     100,0%

34 TT HCC và Xúc tiến đầu tư                   1.993              210              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   210          1.783   10,5%

35 Đài Phát thanh TH                   8.190                -                -              -                   -            2.274            -                 -                 -                2.274          5.916   27,8%

36 Các tổ chức Hội                 11.882           4.211              -              -                   -                  -              -              661               -                4.871          7.011   41,0%

 Các tổ chức có tính đặc thù                   8.857           3.106              -              -                   -                  -              -              661               -                3.766          5.091   42,5%

 Hội Chữ thập đỏ                      922              362              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   362             561   39,2%

 Hội Người mù                      270              110              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   110             160   40,7%

 Hội Luật gia                      319              150              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   150             169   47,0%

 Hội nạn nhân chất độc da cam                      998              930              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   930               68   93,2%

 Ban Đại diện người cao tuổi                      370              140              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   140             230   37,8%

 Hội Cựu thanh niên xung phong                      155                70              -              -                   -                  -              -                 -                 -                     70               85   45,2%

 Hội Tù yêu nước                      194                70              -              -                   -                  -              -                 -                 -                     70             124   36,1%

 Hội Nhà báo                      500              177              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   177             323   35,4%

 Hội Văn học nghệ thuật                      849              180              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   180             669   21,2%

 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị                      715              280              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   280             435   39,2%

 Hội bảo trợ Người khuyết tật, Quyền 

TE &BN nghèo 
                     140                63              -              -                   -                  -              -                 -                 -                     63               78   44,6%

 Hội Từ thiện                      140                70              -              -                   -                  -              -                 -                 -                     70               70   50,0%

 Hội Đông y                      245                88              -              -                   -                  -              -                 -                 -                     88             158   35,7%

 Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật                      854              282              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   282             572   33,0%

 Hội Khuyến học                      295              135              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   135             160   45,8%

 Liên minh Hợp tác xã                   1.891                -                -              -                   -                  -              -              661               -                   661          1.231   34,9%

 Các tổ chức không đặc thù                   3.025           1.105              -              -                   -                  -              -                 -                 -                1.105          1.920   36,5%

 Hội Người khuyết tật                      160                80              -              -                   -                  -              -                 -                 -                     80               80   50,0%

 Hội Cựu giáo chức                        50                10              -              -                   -                  -              -                 -                 -                     10               40   20,0%

 Hội Nghề cá                      140                70              -              -                   -                  -              -                 -                 -                     70               70   50,0%

 Hiệp hội Doanh nghiệp                      675                35              -              -                   -                  -              -                 -                 -                     35             640   5,2%

 Đoàn Đại biểu Quốc hội                   1.700              850              -              -                   -                  -              -                 -                 -                   850             850   50,0%



           -                -             -                   -                -                -                 -             -                  -     

 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TỔNG CỘNG    688.499       56.689       41.048      9.545       157.690       19.042        9.449       22.818      4.347      320.628      367.842   46,6%

1 VĂN PHÒNG HĐND TỈNH      10.314         4.749              -             -                -                -                 -             -            4.749          5.565   46,0%

1. Chi hoạt động của Thường trực, Đại

biểu và các Ban HĐND tỉnh:
       9.149         4.192              -             -                -                -                 -             -            4.192          4.957   

a. Chi hoạt động đặc thù: Các chế độ phụ 

cấp đại biểu; Phục vụ kỳ họp, hội nghị,

hội thảo, giao ban, phiên họp Thường

trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phục vụ

hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra;

Hoạt động tiếp xúc cử tri; Hoạt động

chất vấn; Xây dựng và hoàn thiện văn

bản; các điều kiện đảm bảo hoạt động

của đại biểu

       6.744         2.892          2.892          3.852   42,9%

b. Học tập, trao đổi nâng cao năng lực

đại biểu ở trong nước theo Nghị quyết số

24/2018/NQ-HĐND

          300            300             300               -     100,0%

c. Học tập, nâng cao năng lực của Đại

biểu HĐND tỉnh ở nước ngoài. 
       1.000         1.000          1.000               -     100,0%

d. Mua sắm, sửa chữa:        1.105              -                -             -                -                -                 -             -                  -            1.105   0,0%

- Mua sắm: 03 bộ máy vi tính để bàn; 02

điện thoại di động; 01 tivi Sony 75inch

trang bị phòng họp trực tuyến; 05 máy vi

tính xách tay và thiết bị hệ thống Wifi

phục vụ kỳ họp không giấy

          265             265   0,0%

- Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô; sửa chữa,

bảo trì hệ thống điều hòa; hệ thống thang

máy; thiết bị tin học; máy photo; duy tu,

sửa chữa các phòng làm việc và phòng

họp; sửa chữa hệ thống điện và đường

cấp nước cơ quan

          840                -               840   0,0%

2. Chi hoạt động đặc thù của Văn phòng

HĐND tỉnh: Vệ sinh trụ Sở; Tiền điện

thang máy, sân vườn; Chi phí phục vụ

hội nghị, hội thảo, giao ban; Thuê nhân

công dọn vệ sinh trụ Sở; các hoạt động

nghiệp vụ khác, …

       1.032            516             516             516   50,0%

3. Quỹ thi đua, khen thưởng             82              41               41               41   50,0%

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT GIẢM DỰ TOÁN NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ CHI NGOÀI ĐỊNH MỨC (KHÔNG TỰ CHỦ, KHÔNG THƯỜNG XUYÊN)

 Đvt: triệu đồng. 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 
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trường 
 Cộng 
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Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

4. Chi hoạt động quốc phòng (phụ cấp,

huấn luyện Dân quân tự vệ)
            29                -                 29   0,0%

5. Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở             22                -                 22   0,0%

2 VĂN PHÒNG UBND TỈNH      16.039         6.454            126           -                -                -                 -             -            6.580          9.459   41,0%

I Chi QLHC      13.498         6.454              -             -                -                -                 -             -            6.454          7.044   47,8%

a. Chi hoạt động đặc thù phục vụ hoạt

động của Thường trực UBND tỉnh
       6.450         3.225          3.225          3.225   50,0%

b. Chi hoạt động của Văn phòng UBND

tỉnh:
       3.788         2.367              -             -                -                -                 -             -            2.367          1.421   62,5%

- Chi đảm bảo hoạt động của Đội cảnh

sát bảo vệ mục tiêu; Chi công tác phòng

cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão,

chống mối Trụ sở; Duy trì vận hành

mạng nội bộ; Đảm bảo hoạt động vận

hành trang thiết bị Trụ sở chung của 03

cơ quan Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND

tỉnh; Các hoạt động theo chuyên đề công

tác của tỉnh; Công tác lễ tân, khánh tiết,

đối ngoại cơ quan công quyền của tỉnh;

Phục vụ hoạt động điều hành của UBND

tỉnh, báo cáo các kỳ họp HĐND tỉnh, các 

hoạt động chuyên đề của Tỉnh ủy.

       1.023            512             512             512   50,0%

- Quỹ thi đua, khen thưởng           211            106             106             106   50,0%

- Chi hoạt động quốc phòng (phụ cấp, 

huấn luyện Dân quân tự vệ)
            29                -                 29   0,0%

- Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở             25                -                 25   0,0%

 - Chỉnh lý tài liệu            550            275             275             275   50,0%

 - Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn        1.000         1.000          1.000               -     100,0%

- Phát hành công báo miễn phí, cập nhập

văn bản công báo điện tử, cập nhật cơ sở

dữ liệu văn bản pháp luật tỉnh, tuyên

truyền thông tin, duy trì Website

          300            150             150             150   50,0%

- Kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm 

vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao

          200            100             100             100   50,0%

- Hỗ trợ hoạt động thông tin đối với các 

Báo
          200            100             100             100   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ 

ban MTTQ tỉnh tại Hà Nội

          250            125             125             125   50,0%

c. Chi hoạt động của Ban tiếp công dân           780            390             390             390   50,0%

d. Mua sắm, sửa chữa: (Văn phòng

UBND tỉnh: 2.420 triệu đồng; Ban Tiếp

công dân: 60 triệu đồng) 

       2.480            472             472          2.008   19,0%

II
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
          126            126             126               -     100,0%

III
Chăm sóc khuôn viên trụ sở Văn phòng

HĐND và Văn phòng UBND tỉnh 
       2.415                -            2.415   0,0%

3 TỈNH ỦY      31.465       11.757            457           -                   -                -                -                 -             -          12.214        19.251   38,8%

I Chi hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy        7.500         3.750          3.750          3.750   50,0%

II Dự toán không tự chủ      23.358         8.007              -             -                -                -                 -             -            8.007        15.351   34,3%

- Kinh phí triển khai Nghị quyết, quán 

triệt thông tin thời sự trong nước, quốc tế
          550            275             275             275   50,0%

- Kinh phí phục vụ các Hội nghị định kỳ 

của Ban chấp hành Đảng bộ
          420            210             210             210   50,0%

- Kinh phí phục vụ các Hội nghị chuyên 

đề và các hội nghị bất thường của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

          750            500             500             250   66,7%

- Kinh phí tổ chức các Hội thảo; Hội 

nghị chuyên đề; hội nghị sơ kết, tổng kết 

các Chỉ thị, Nghị quyết, Hội nghị trực 

tuyến với Trung ương; …; Hội thi giảng 

viên lý luận chính trị giỏi; bồi dưỡng tập 

huấn nghiệp vụ công tác dân vận; hội 

nghị tổng kết ngành

          630            447              -             -                -                -                 -             -               447             183   71,0%

Hội nghị triển khai  chuyên đề tư tưởng, 

đạo đức, phong cách HCM 
            10              10               10               -     100,0%

Kinh phí phục vụ Hội nghị giao ban cụm 

Miền Trung- Tây Nguyên tại Quảng Nam
            50              50               50               -     100,0%

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy             80              80               80               -     100,0%

Hội nghị giao ban công tác Nội chính và 

PCTN quý 1, 6 tháng, quý 3.
            10              10               10               -     100,0%
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 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 
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trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 
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 Đề nghị giảm dự toán 2020 
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Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

Các Hội nghị (Công tác An ninh tư 

tưởng và Tâm trạng xã hội, Báo chí, 

Cộng tác viên dư luận, Văn hóa - Khoa 

giáo)

          110              55               55               55   50,0%

Hội nghị quy chế phối hợp (quý, 6 tháng, 

9 tháng, năm)
            15              15               15               -     100,0%

Hội nghị trực tuyến với Trung ương (Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan 

Trung ương Đảng) 

          145              75               75               70   51,7%

Kinh phí tổ chức bồi dưỡng tập huấn 

nghiệp vụ công tác Dân vận hằng năm                  
            30              30               30               -     100,0%

Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ 

thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị và trao giải thưởng

          118              60               60               58   50,8%

Hội nghị cập nhật, bồi dưỡng kiến thức 

mới cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh
            62              62               62               -     100,0%

- Kinh phí phục vụ công tác cơ yếu; 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ; điều tra 

dư luận xã hội

          310            155             155             155   50,0%

- Chi phục vụ khen thưởng cho tổ chức 

cơ sở Đảng và đảng viên; khen thưởng 

cho huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực 

thuộc

       1.226            613             613             613   50,0%

- Kinh phí chi phục vụ các hội đồng do 

Tỉnh ủy thành lập tại các cơ quan chuyên 

trách của Tỉnh ủy

            95              48               48               48   50,0%

- Mua tạp chí kiểm tra; Sổ tay tuyên 

truyền; Thông báo nội bộ; Bản tin tuyên 

giáo; tài liệu Nghị quyết; Tạp chí Dân 

vận.

       1.600            160             160          1.440   10,0%

- Kinh phí thực hiện kế hoạch kiểm tra, 

giám sát của khối Đảng tỉnh;
          235            118             118             118   50,0%

- Kinh phí nội chính- tiếp dân; giải quyết 

đơn thư, khiếu nại, tố cáo
            42              21               21               21   50,0%

- Kinh phí hoạt động thường trực của các 

Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy
          569            285             285             285   50,0%

- Chi cho công tác tôn giáo; công tác dân 

tộc, người Hoa; phối hợp với lực lượng 

vũ trang làm công tác dân vận

          395            198             198             198   50,0%

- Hội nghị tổng kết ngành của các cơ 

quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
          180              90               90               90   50,0%6



 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 
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trường 
 Cộng 
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dự toán

- Kinh phí thi nâng ngạch cán sự, nhân 

viên lên chuyên viên, thi nâng ngạch 

chuyên viên lên chuyên viên chính.

          120              60               60               60   50,0%

- Chi mật phí             80                -                 80   0,0%

- Trang phục chuyên ngành             92                -                 92   0,0%

- Xây dựng văn bản trình BCH Đảng bộ 

và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
          800            400             400             400   50,0%

- Kinh phí gặp mặt đội ngũ trí thức, văn 

nghệ sĩ toàn tỉnh
          400            200             200             200   50,0%

- Kinh phí phục vụ đoàn ra, đoàn vào             50              50               50               -     100,0%

- Kinh phí tổ chức trao huy hiệu Đảng và 

phát thẻ đảng viên
            30              15               15               15   50,0%

- Kinh phí hoạt động Trang thông tin 

điện tử Tỉnh ủy
          375            188             188             188   50,0%

- Thuê bao cước đường truyền chuyên 

dụng (Megawan) hằng năm từ tỉnh đến 

các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc.

          180                -               180   0,0%

- Các khoản chi phục vụ chung trụ sở 

Tỉnh ủy (vệ sinh môi trường, cước phí 

Megawan và internet, sửa chữa đường 

điện, nước; bảo hiểm cháy nổ trụ sở và 

Nhà Công vụ Tỉnh ủy; chăm sóc sân 

vườn Tỉnh ủy; bảo trì, bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị…)

       4.190                -            4.190   0,0%

Các khoản chi phục vụ chung trụ sở (vệ 

sinh môi trường, cước phí Megawan và 

internet, sửa chữa đường điện, nước…

       1.400                -            1.400   0,0%

Thuê dịch vụ bảo vệ 03 trụ sở           612                -               612   0,0%

Thuê dịch vụ dọn vệ sinh, phục vụ 04 trụ 

sở
          432                -               432   0,0%

Chi bảo hiểm cháy nổ trụ sở và Nhà 

Công vụ Tỉnh ủy
            40                -                 40   0,0%

Chi phí chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh 

sân vườn trụ sở Tỉnh ủy
          720                -               720   0,0%

Kinh phí bảo trì thiết bị hệ thống HN 

trực tuyến tại Tỉnh ủy
            30                -                 30   0,0%

Kinh phí bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tại 

Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy
          396                -               396   0,0%

Gia hạn phần mềm ảo hóa VMWare             62                -                 62   0,0%
7
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Gia hạn phần mềm sao lưu, phục hồi dữ 

liệu cho TTTHDL
            49                -                 49   0,0%

Gia hạn phần mềm và bảo hành thiết bị 

tường lửa F280
            81                -                 81   0,0%

Thuê bao đường truyền Internet           118                -               118   0,0%

Chi phí thuê máy chủ           250                -               250   0,0%

- Kinh phí tổ chức đón tiếp và làm việc 

với Đoàn khảo sát của TW; Kinh phí 

tham gia các hội thảo, hội nghị tập huấn 

do TW tổ chức để chuẩn bị ĐH Đảng 

các cấp.

            89              89               89               -     100,0%

- Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 90 năm thành lập ngành
          240            240             240               -     100,0%

- Kinh phí hoạt động của Ban Bảo vệ 

chăm sóc sức khỏe cán bộ
          168                -               168   0,0%

- Thực hiện Công trình "Tổng kết công 

tác đấu tranh chính trị, binh địch vận 

tỉnh Quảng Nam thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước"

          175                -               175   0,0%

 - Chi khen thưởng và tặng quà cho các 

tập thể, cá nhân về thực hiện mô hình " 

Dân vận khéo" trong phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ Công an trên địa bàn tỉnh; 

Chi hội nghị tổng kết Chương trình phối 

hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai 

đoạn 2020; Hội nghị tổng kết chương 

trình phối hợp với UBND tỉnh thực hiện 

công tác "Năm dân vận Chính quyền" 

năm 2020.

          100              50               50               50   50,0%

- Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

phong trào "Dân vận khéo" 2010-2020; 

Kinh phí Hội nghị tổng kết 3 năm cuộc 

thi báo chí về tấm gương "Dân vận 

khéo" 2018 - 2020.

          260            130             130             130   50,0%

- Sắp xếp, chỉnh lý kho tư liệu lịch sử 

Đảng
          100              50               50               50   50,0%

- Biên soạn tập "Quảng Nam - Những 

tấm gương bình dị mà cao quý trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh" chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

          180            180             180               -     100,0%
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- Kinh phí in sổ tay đảng viên cấp cho 

đảng viên ở thôn, khối phố
       1.155            578             578             578   50,0%

- Kinh phí phục vụ công tác chỉ đạo Đại 

hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XXII

       4.000                -            4.000   0,0%

- Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở             63                -                 63   0,0%

- Chi hoạt động quốc phòng             29                -                 29   0,0%

2.4. Mua sắm, sửa chữa        3.480         2.660              -             -                -                -                 -             -            2.660             820   76,4%

 - Mua sắm tài sản, trang thiết bị        1.030            310             310             720   30,1%

 - Trang bị, lắp đặt hệ thống màn hình 

Led tại Tỉnh ủy
       1.500         1.500          1.500               -     100,0%

 - Sửa chữa nhà vệ sinh Đảng ủy Khối           100                -               100   0,0%

 - Sơn sửa tường rào và làm mới cổng trụ 

sở Tỉnh ủy
          850            850             850               -     100,0%

II SN Đào tạo (bồi dưỡng CBCC khối đảng)           607            457             457             150   75,3%

4 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT      36.098         2.632              -             -                -                -         11.001           -          13.634        22.464   37,8%

I QLHC        8.482         2.632              -             -                   -                -                -                 -             -            2.632          5.849   31,0%

1 Chi đặc thù hoạt động ngành, bao gồm:        3.165         1.582              -             -                -                -                 -             -            1.582          1.582   50,0%

a) Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, cơ 

chế của tỉnh, trung ương về các chương 

trình sự nghiệp; Hội nghị, giao ban, trực 

báo, sơ tổng kết SXNLN, kiểm tra cơ sở; 

in ấn lịch thời vụ, tờ rơi, hoạt động 

Thanh tra chuyên ngành; Điều tra 

TKSXNN; nghiên cứu học tập tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp; Hoạt động BCĐ, Tổ 

giúp việc, Bộ phận giúp việc thực hiện 

NQ05/NQ-TU của Tỉnh ủy; Diễn tập 

KVPT tại các địa phương của tỉnh...

          800            400             400             400   50,0%

9



 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
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b) Thực hiện kiểm tra, giám sát: các 

xưởng chế biến lâm sản, các công trình 

lâm sinh, công trình khai thác tận thu, 

tận dụng gỗ và lâm sản ngoài gỗ trong 

rừng tự nhiên, rừng trồng và chuyển mục 

đích sử dụng rừng, thuê môi trường 

rừng, công tác giống cây trồng lâm 

nghiệp; Kiểm tra chỉ đạo, giám sát công 

tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác lâm 

khoáng sản trái phép; công tác thực thi 

pháp luật về lâm nghiệp...; sơ kết, tổng 

kết về công tác quản lý bảo vệ rừng, in 

biểu mẫu xử lý vi phạm pháp luật, tập 

huấn nghiệp vụ công tác pháp chế ...

          200            100             100             100   50,0%

c) Công tác thực thi pháp luật chuyên 

ngành Chăn nuôi và Thú y; Kỷ niệm 60 

năm ngày thành lập ngành Thú y;…

          100              50               50               50   50,0%

d) Kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất 

giống cây trồng (cả cây dược liệu) và 

công tác bảo vệ thực vật các huyện miền 

núi cao; quản lý đất nông nghiệp; hoạt 

động thanh tra chuyên ngành Bảo vệ 

thực vật…

          250            125             125             125   50,0%

đ) Công tác kiểm tra, đánh giá các 

chương trình phát triển nông thôn
          110              55               55               55   50,0%

e) Hoạt động thanh tra chuyên ngành 

Thủy lợi
            50              25               25               25   50,0%

g) Hoạt động thanh tra chuyên ngành 

thủy sản; Kinh phí hoạt động của BCĐ 

và Tổ giúp việc triển khai Nghị định 

67/2014/NĐ-CP.

          570            285             285             285   50,0%

h) Kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu ATTP 

trong sản phẩm nông lâm thủy sản và 

thanh tra các cơ sở SXKD sản phẩm 

nông lâm thủy sản; kiểm tra đánh giá 

xếp loại cơ sở SXKD sản phẩm nông 

nghiệp theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT và Thông tư số 17/2018/TT-

BNNPTNT.

          500            250             250             250   50,0%

i) Hoạt động đặc thù của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh
          150              75               75               75   50,0%10
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k) Chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm 

hành chính
          435            217             217             217   50,0%

2 Mua sắm, sửa chữa, trong đó:        3.220              -                -             -                   -                -                -                 -             -                  -            3.220   0,0%

a) Mua sắm tài sản, bao gồm:           740              -                -             -                -                -                 -             -                  -               740   0,0%

- Trang bị hệ thống âm thanh, bàn ghế 

hội trường, máy chiếu cho Văn phòng Sở
          250                -               250   0,0%

- Trang bị máy tính, máy điều hòa, máy 

photocopy cho các Hạt Kiểm lâm
          300                -               300   0,0%

- Trang bị máy tính, máy chiếu cho Chi 

cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật
            35                -                 35   0,0%

- Mua ghế hội trường, tủ đựng hồ sơ cho 

Chi cục phát triển nông thôn
            50                -                 50   0,0%

- Trang bị máy photocopy cho Chi cục 

thủy lợi
            75                -                 75   0,0%

- Trang bị hệ thống âm thanh hội trường 

cho Chi cục thủy sản
            30                -                 30   0,0%

b) Sửa chữa lớn tài sản cố định, gồm:        2.480              -                -             -                -                -                 -             -                  -            2.480   0,0%

- Cải tạo khuôn viên sân sau Văn phòng 

Sở
          200                -               200   0,0%

- Sửa chữa tài sản, nhà cửa các đơn vị 

trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, gồm:
       1.920              -                  -            1.920   0,0%

+ Sửa chữa thuyền máy, bo bo các Trạm 

Trung Phước, Duy Xuyên
            70                -                 70   0,0%

+ Sửa chữa, cải tạo nhà công vụ Trạm 

Kiểm lâm Núi Thành
          435                -               435   0,0%

+ Sửa chữa nhà làm việc, tường rào, 

cổng ngõ Hạt Kiểm lâm Nam Trà My
          290                -               290   0,0%

+ Sửa chữa trụ sở, tường rào cổng ngõ 

Hạt Kiểm lâm RPH Đắc Mi
          100                -               100   0,0%

+ Sửa chữa, cải tạo Trạm kiểm tra, kiểm 

soát lâm sản Dốc Kiền
          375                -               375   0,0%

+ Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Hạt 

Kiểm lâm Tây Giang
          400                -               400   0,0%

+ Sửa chữa Trạm Kiểm lâm Sông Trà 

(Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức)
          250                -               250   0,0%

- Sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Thủy 

sản
          360                -               360   0,0%

3 Quỹ thi đua khen thưởng          2.097       1.050          1.050          1.047   50,1%

II Sự nghiệp Kinh tế      27.616              -                -             -                -                -         11.001           -          11.001        16.615   39,8%

1 Mua sắm, sửa chữa tài sản        1.927              -                -             -                -                -              700           -               700          1.227   36,3%11
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a) Mua sắm tài sản, bao gồm:           288              -                -             -                -                -                 -             -                  -               288   0,0%

- Trang bị tủ hồ sơ; 01 máy điều hòa hội 

trường Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc 

Linh và Dược liệu Quảng Nam

            25                -                 25   0,0%

- Trang bị 01 máy photocopy cho Ban 

quản lý Cảng cá  An Hòa.
            45                -                 45   0,0%

- Trang bị 01 máy photocopy cho Ban 

quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven 

biển Quảng Nam

            43                -                 43   0,0%

- Trang bị máy điều hòa (05 máy) hội 

trường BQL khu bảo tồn thiên nhiên 

Sông Thanh

            60                -                 60   0,0%

- Trang bị máy điều hòa (02 máy) hội 

trường Ban quản lý khu bảo tồn Loài 

Sao La

            40                -                 40   0,0%

- Trang bị máy điều hòa (05 máy) hội 

trường Ban quản lý khu bảo tồn Loài và 

sinh cảnh Voi

            75                -                 75   0,0%

b) Sửa chữa lớn tài sản cố định, gồm:        1.639              -                -             -                -                -              700           -               700             939   42,7%

a) Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ số 2 và 

công trình vệ sinh tại Trạm Dược liệu 

Trà Linh.

          229                -               229   0,0%

b) Sửa chữa nhà làm việc BQL Cảng cá 

An Hòa
          220                -               220   0,0%

c) Sửa chữa thuyền máy BQL Rừng 

phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng 

Nam

            50                -                 50   0,0%

d) Sửa chữa nhà công vụ BQL khu bảo 

tồn thiên nhiên Sông Thanh
          490              50               50             440   10,2%

đ) Cải tạo, nâng cấp hội trường Ban 

quản lý khu bảo tồn Loài Sao La.
          650            650             650               -     100,0%

2
Thuê nhà làm việc (BQL khu bảo tồn 

Loài và sinh cảnh Voi)
            96                -                 96   0,0%

3
Dự toán chi hoạt động phát triển sự 

nghiệp
     20.442              -                -             -                -                -           9.232           -            9.232        11.210   45,2%

3.1. Hoạt động nghiệp vụ ngành           400            200             200             200   50,0%

3.2. Hoạt động quản lý, bảo vệ rừng và 

hoạt động lâm nghiệp khác
       1.280            550             550             730   43,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Phát động trồng cây nhân ngày lâm 

nghiệp Việt Nam; Tập huấn chuyên môn 

nghiệp vụ…; Hoạt động của BCĐ cấp 

tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững; tập huấn sử dụng 

vũ khí và công cụ hỗ trợ

          100              50               50               50   50,0%

- Đề án thí điểm mô hình trồng rừng sản 

xuất bằng giống keo nuôi cấy mô (Quyết 

định 3338/QĐ-UBND ngày 17/9/2015) 

            20                -                 20   0,0%

- Hợp đồng bảo vệ rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng trong mùa khô (theo 

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND ngày 

12/12/2011)

          160                -               160   0,0%

- Kiểm tra, truy quét lâm, khoáng sản trái 

phép (bao gồm cả trước, trong và sau 

Tết);…

          500            250             250             250   50,0%

- Tuyên truyền, tập huấn, thống kê diễn 

biến rừng và khai thác gỗ, lâm sản, hỗ 

trợ ngăn chặn chặt phá rừng và PCCCR, 

duy tu và làm mới bảng hiệu QLBVR;…

          500            250             250             250   50,0%

3.3. Hoạt động chăn nuôi và thú y        5.760            370             370          5.390   6,4%

- Giám sát dịch bệnh vi rút tai xanh, cúm 

gia cầm, LMLM..; giám sát dịch bệnh 

của nuôi trồng thủy sản

          300            150             150             150   50,0%

- Phổ biến Luật Chăn nuôi             40              40               40               -     100,0%

- Kinh phí tuyên truyền phòng chống 

dịch tả lợn Châu Phi (in tờ rơi)
            60               -                  -                 60   0,0%

- Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá phát triển 

chăn nuôi; phòng, chống dịch bệnh con 

vật nuôi (kể cả nuôi trồng thủy sản); xây 

dựng cơ sở an toàn dịch bệnh

          260            130             130             130   50,0%

- Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng bệnh GSGC 

theo cơ chế (Quyết định số 1210/QĐ-

UBND ngày 6/4/2018 của UBND tỉnh)

       5.000                -            5.000   0,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Phòng, chống bệnh Dại động vật; Kiểm 

tra, xếp loại; kiểm tra định kỳ các cơ sở 

chăn nuôi gia súc, gia cầm do UBND 

tỉnh cấp phép đầu tư, các cơ sở sản xuất 

thức ăn chăn nuôi; kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về chăn nuôi 

VietGahp tại các cơ sở chăn nuôi được 

cấp giấy chứng nhận VietGahp trên địa 

bàn tỉnh; Tập huấn nâng cao năng lực 

chuyên môn về kiểm soát giết mổ, kiểm 

dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, an 

toàn thực phẩm và lấy mẫu kiểm tra chỉ 

tiêu vi sinh, dư lượng thuốc thú y; Tuyên 

truyền  về vệ sinh thú y, an toàn thực 

phẩm trong hoạt động giết mổ gia súc, 

gia cầm; Phổ biến các quy định của nhà 

nước trong quản lý nuôi chim Yến. 

          100              50               50               50   50,0%

3.4. Hoạt động Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật
          425            160             160             265   37,6%

- Kinh phí đối ứng thực hiện dự án CAL-

2 theo mô hình SRI 
          105                -               105   0,0%

- Thông tin tuyên truyền, tập huấn phòng 

trừ dịch hại cây trồng
          100              50               50               50   50,0%

- Khảo sát, đánh giá, tập huấn kỹ thuật, 

tuyên truyền phổ biến các chính sách về 

phát triển cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh

          220            110             110             110   50,0%

3.5. Hoạt động Phát triển nông thôn           260            130             130             130   50,0%

3.6. Hoạt động phát triển thủy lợi           150              75               75               75   50,0%

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và 

VSMTNT.

            50              25               25               25   50,0%

- Kiểm tra, giám sát công tác chống hạn, 

mặn và ứng phó biến đổi khí hậu; quản 

lý chương trình nước sạch tập trung 

vùng nông thôn theo quy định; quản lý, 

giám sát, đánh giá chương trình kiên cố 

hóa kênh mương-TLN... 

          100              50               50               50   50,0%

3.7. Hoạt động phát triển thủy sản           790            295             295             495   37,3%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi 

trồng thủy sản 
          200                -               200   0,0%

- Tập huấn, tuyên truyền công tác phòng 

chống lụt bão, neo đậu tàu thuyền, phát 

triển tổ, đội đoàn kết khai thác, công tác 

khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 

sản xuất kinh doanh vật tư nuôi trồng 

thủy sản; công tác phòng chống lụt bão 

và tìm kiếm cứu nạn tàu thuyền nghề cá; 

thống kê khai thác thủy hải sản; kiểm tra 

giám sát đánh giá các hoạt động về phát 

triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; triển 

khai các cơ chế chính sách trong nuôi 

trồng thủy sản; Tái tạo nguồn lợi thủy 

sản;...

          440            220             220             220   50,0%

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ ngư 

dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ

          150              75               75               75   50,0%

3.8. Hoạt động quản lý chất lượng Nông 

Lâm sản và Thủy sản
          370            185             185             185   50,0%

3.9. Hoạt động của BCĐ và Tổ giúp việc 

Chương trình xây dựng nông thôn mới
          640            320             320             320   50,0%

3.10. Hoạt động Khuyến nông - khuyến 

ngư
       4.782         2.591          2.591          2.191   54,2%

- Truyền thông khuyến nông           400            200             200             200   50,0%

- Chương trình hợp tác Lào           400            400             400               -     100,0%

- Tập huấn, đào tạo, thông tin tuyên 

truyền; Tham gia diễn đàn; Hội thảo về 

công tác khuyến nông…

          200            100             100             100   50,0%

- Xây dựng mô hình trình diễn: Khuyến 

nông trồng trọt, chăn nuôi, khuyến lâm, 

khuyến ngư; mô hình khảo nghiệm…

       3.782         1.891          1.891          1.891   50,0%

3.11. Hoạt động phát triển Sâm Ngọc 

Linh và Dược liệu
       1.585            656             656             929   41,4%

- Chăm sóc vườn ươm, sản xuất cây 

giống và trồng mới cây sâm Ngọc linh
       1.312            656             656             656   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Trực đêm của lao động tại Trạm dược 

liệu; Tập huấn, tuyên truyền về cây dược 

liệu, Sâm Ngọc Linh; Mô hình trồng di 

thực cây sâm Ngọc Linh trong dân đã 

thực hiện trong năm 2017; Phí duy trì 

Bằng bảo hộ Giống cây trồng ( Sâm 

Ngọc Linh)…

          273                -               273   0,0%

3.12. Phân bổ sau        4.000         3.700          3.700             300   92,5%

4
Dự toán chi thực hiện các chương 

trình, dự án, đề án của tỉnh
       5.151              -                -             -                -                -           1.069           -            1.069          4.082   20,8%

4.1. Kinh phí đối ứng Dự án KfW10 tỉnh 

Quảng Nam
       3.800            380             380          3.420   10,0%

4.2. Kinh phí đối ứng Dự án "Lồng ghép 

bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với 

biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền 

vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt 

Nam (Dự án BCC-GEF)

          316            172             172             144   54,4%

4.3. Thực hiện Nghị quyết 202/2016/NQ-

HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về cơ chế khuyến khích bảo 

tồn và phát triển một số cây dược liệu 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2016 -2020 (Chi phí trồng và chăm sóc 3 

loại cây được liệu: đẳng sâm; ba kích tím 

và sa nhân)

       1.035            518             518             518   50,0%

5 SỞ LAO ĐỘNG TBXH      42.422            909         2.575           -                -          8.280               -             -          11.764        30.659   27,7%

I QLHC        1.344            909              -             -                   -                -                -                 -             -               909             435   67,6%

- Quỹ thi đua, khen thưởng           223            112             112             111   50,2%

- Hoạt động cấp phép lao động nước 

ngoài
            40              20               20               20   50,0%

- Hoạt động Tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật: tiếp tục Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho người lao 

động trong các loại hình doanh nghiệp”

          154              77               77               77   50,0%

- Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở             52                -                 52   0,0%

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện cơ 

quan
          700            700             700               -     100,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Mua sắm tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn (gồm: 04 vi tính, 01 máy 

photocopy, 04 bộ bàn ghế làm việc, 04 tủ 

đựng hồ sơ)

          175                -               175   0,0%

II Đảm bảo xã hội      37.453              -                -             -                -          8.280               -             -            8.280        29.174   22,1%

1
Chế độ, chính sách đối với người lao 

động và người được nuôi dưỡng
     17.187                -          17.187   0,0%

2

Tiền điện, nước, vật dụng nhà ăn... phục 

vụ đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại 

các cơ sở bảo trợ xã hội

       1.500           150             150          1.350   10,0%

3 Mua sắm        1.022              -                -             -                -               75               -             -                 75             947   7,3%

- Trung tâm Dịch vụ việc làm (gồm: 01 

máy photocopy, 02 máy vi tính)
            75             75               75               -     100,0%

- Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng 

NCC (gồm: 01 máy photocopy, 01 máy 

vi tính bàn, 01 máy tính xách tay, 01 

máy scan, 01 Cục đẩy 

WHARFEDALES-1600, 01 Micro 

không dây)

          102                -               102   0,0%

- Trung tâm Bảo trợ xã hội (gồm: Lắp 

rèm hội trường và phòng làm việc (140 

m), 01 máy chiếu, 01 dàn âm thâm và 

loa, 01 máy photocopy)

          185                -               185   0,0%

- Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần 

(gồm: 01 máy photocopy, 05 máy vi tính 

bàn, 02 máy in, 01 máy scan, 03 tủ đựng 

hồ sơ, 04 bộ bàn ghế làm việc)

          200                -               200   0,0%

- Cơ sở cai nghiện ma tuý  (gồm: 01 đầu 

đảo máy photocopy, 01 máy vi tính xách 

tay, 01 máy scan, 04 tủ đựng hồ sơ, 20 

bộ bàn ghế Hội trường; trang thiết bị y tế 

(01 máy siêu âm, 01 nồi hấp tuyệt trùng, 

10 thùng đựng rác thải và 10 gường bệnh 

nhân)).

          300                -               300   0,0%

- Trung tâm CTXH (gồm: 02 bộ bàn ghế 

phòng họp, 05 tủ đựng hồ sơ, 05 bộ bàn 

ghế làm việc)

            70                -                 70   0,0%

- Làng Hòa bình (gồm: 01 máy 

photocopy, 03 máy vi tính bàn)
            90                -                 90   0,0%

4 Sửa chữa cơ sở vật chất        2.230              -                -             -                -          1.780               -             -            1.780             450   79,8%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Sửa chữa nhà cửa, hành lang nội bộ, 

mương thoát nước, sân phơi đồ,… 

(Trung tâm ĐD người tâm thần)

       1.000        1.000          1.000               -     100,0%

- Sửa chữa khu nhà ở đối tượng, mái 

che,.. (Trung tâm Công tác XH)
          450                -               450   0,0%

- Sửa chữa nâng cấp đường vào nhà 

công vụ, mái che; cải tạo, sửa chữa 

tường rào khu Cơ sở xã hội,… (Cơ sở 

cai nghiện ma tuý)

          780           780             780               -     100,0%

5
Kinh phí thực hiện các Đề án, 

Chươngtrình, Kế hoạch:
       5.180              -                -             -                -          2.807               -             -            2.807          2.373   54,2%

a. Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề 

nghiệp - việc làm và an toàn lao động 

tỉnh Q.Nam GĐ 2018-2021 (Qđ số 

2538/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của 

UBND tỉnh)

       2.200        1.227          1.227             973   55,8%

b. Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng 

giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 

2018-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam (QĐ 2265/QĐ-UBND ngày 

27/7/2018 của UBND tỉnh)

            80             80               80               -     100,0%

c. Đề án Xây dựng mô hình phòng và trị 

liệu rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều 

dưỡng Người tâm thần Quảng Nam 

(Quyết định 2338/QĐ-UBND ngày 

03/8/2018 của UBND tỉnh)

          100           100             100               -     100,0%

d. Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi hỗ trợ đối với những người 

làm công tác giảm nghèo ở cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-

2020  và QĐ 2743/QĐ-UBND

          280           140             140             140   50,0%

đ. Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2017 Quy định chính sách 

khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021 và 

QĐ 2511/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 

(Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Chính 

sách khuyến khích thoát nghèo bền vững 

năm 2020)

            20             10               10               10   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

e. Thực hiện đào tạo lao động theo Nghị 

quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 

19/7/2016 của HĐND tỉnh, Quyết định 

số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016)

       2.000        1.000          1.000          1.000   50,0%

- Hỗ trợ đào tạo lao động (kinh phí đào 

tạo, kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người 

lao động trong thời gian đào tạo và làm 

việc tại doanh nghiệp)

       1.000           500             500             500   50,0%

- Kinh phí đào tạo nghề cho Bộ đội xuất 

ngũ 
       1.000           500             500             500   50,0%

g. Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy 

định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác 

cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma 

túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2018-2021 (Quyết định số 

2634/QĐ-UBND ngày 30/8/2018)

          500           250             250             250   50,0%

6 Các hoạt động đảm bảo xã hội khác:      10.334              -                -             -                -          3.468               -             -            3.468          6.867   33,6%

a. Hoạt động về thương binh liệt sỹ, 

người có công
       4.254              -                -             -                -          1.002               -             -            1.002          3.252   23,6%

- Lãnh đạo tỉnh thăm các đối tượng 

chính sách nhân ngày TBLS 27/7 và Tết 

Nguyên đán.

       2.400                -            2.400   0,0%

- Công tác truy tặng danh hiệu Mẹ 

VNAH, liệt sĩ; trợ cấp khó khăn đột 

xuất; các hoạt động kỷ niệm ngày TBLS; 

công tác vận động Quỹ ĐƠĐN, hỗ trợ 

nhà tình nghĩa; vận động kinh phí xây 

dựng, nâng cấp mộ - NTLS; công tác 

tuyên truyền, đối thoại chính sách; công 

tác chỉnh lý hồ sơ người có công,...

          250           125             125             125   50,0%

- Phục vụ viếng hương theo Quy chế 

tang lễ của tỉnh (vòng hoa, hương đèn, 

xăng xe, công tác phí...)

          200           100             100             100   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Chi hoạt động điều dưỡng luân phiên 

tại Trung tâm Điều dưỡng NCC; Tổ 

chức điều dưỡng tập trung giao lưu đối 

với các đối tượng chính sách theo ý kiến 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 

1324/UBND-VX ngày 16/4/2013

          754           377             377             377   50,0%

- Tập huấn công tác TBLS&NCC cho 

cán bộ xã, phường, thị trấn (về các văn 

bản, chính sách mới)

          100           100             100               -     100,0%

- Thực hiện chương trình số hóa hồ sơ 

NCC theo Quyết định số 1649/QĐ-

UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh

          500           250             250             250   50,0%

- Tham dự khánh thành Nhà bia ghi danh 

liệt sỹ Quảng Nam-Đà Nẵng tại Nghĩa 

trang liệt sỹ Trường Sơn (Quảng Trị); 

Nhà bia ghi danh liệt sỹ Thanh Hóa tại 

Quảng Nam

            50             50               50               -     100,0%

b. Hoạt động bảo trợ xã hội           300           150             150             150   50,0%

c. Hoạt động việc làm - an toàn lao động 

- tiền lương - bảo hiểm xã hội
          800           400             400             400   50,0%

d. Hoạt động quản lý đào tạo nghề           800              -                -             -                -             625               -             -               625             175   78,1%

- Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp tỉnh lần thứ VIII- năm 2020
          200           200             200               -     100,0%

- Tham gia Hội thao các cơ sở GDNN 

toàn quốc năm 2020
          250           250             250               -     100,0%

- Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020; Hội 

nghị tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 

năm học 2020-2021; Xây dựng định mức 

KTKT cho một số nghề trình độ sơ cấp 

và dưới 03 tháng; Hoạt động quản lý 

điều hành, kiểm tra, giám sát công tác 

đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh... 

          350           175             175             175   50,0%

đ. Hoạt động Phòng chống tệ nạn mại 

dâm và cai nghiện phục hồi cho người 

nghiện ma túy

          500              -                -             -                -             421               -             -               421               80   84,1%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết và sơ kết 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

41/2016/NQ-HĐND quy định mức kinh 

phí  hỗ trợ đối với Đội CTXH và Nghị 

quyết 19/2018/NQ-HĐND Của HĐND 

tỉnh quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả 

công tác cai nghiện và quản lý sau cai 

nghiện ma túy; Tham mưu UBND tỉnh 

tổ chức mitting Phòng, chống ma túy tại 

Huyện Tiên Phước nhân ngày 26/6.

          105           105             105               -     100,0%

- Tổ chức 06 lớp tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức, tác hại của ma túy, các chính 

sách cai nghiện; Tổ chức tham vấn, hỗ 

trợ điều trị nghiện tại 05 xã trọng điểm 

về ma túy trên địa bàn (thành phần: 

người nghiện và gia đình người nghiện).

          159             80               80               80   50,0%

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho 

đội công tác xã hội tình nguyện năm 

2020.

          236           236             236               -     100,0%

e. Hoạt động chúc thọ, mừng thọ các cụ 

cao niên tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi 
       2.000                -            2.000   0,0%

f. Hoạt động sự nghiệp bảo vệ và chăm 

sóc trẻ em
          750           375             375             375   50,0%

g. Hoạt động công tác bình đẳng giới và 

vì sự tiến bộ của phụ nữ
          300           150             150             150   50,0%

h. Hoạt động sự nghiệp chung toàn ngành           180             90               90               90   50,0%

i. Chi nuôi dưỡng đối tượng khẩn cấp; 

Công tác tuyên truyền, tư vấn tại cộng 

đồng, xác minh hồ sơ đối tượng bảo trợ 

xã hội

          300           150             150             150   50,0%

k. Chi hoạt động của Ban QL Dự án 

"Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội 

Việt Nam"

            90             45               45               45   50,0%

l. Kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị Cơ 

sở cai nghiện
            60             60               60               -     100,0%

III SN Đào tạo        3.625              -           2.575           -                -                -                 -             -            2.575          1.050   71,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Cải tạo, sửa chữa khu lý thuyết, khu 

hiệu bộ, khu TDTT, hệ thống cửa xưởng 

thực hành Trường Trung cấp nghề Bắc 

Quảng Nam

          800            800             800               -     100,0%

- Thay cửa khu Ký túc xá nữ, thay cửa 

Khu ký xá nam, Hội trường; đóng la 

phông tôn lạnh khu nhà ăn, cửa chính 

Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân 

tộc - Miền núi Quảng Nam

       1.150         1.150          1.150               -     100,0%

c. Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục 

vụ công tác đào tạo, chuyên môn, mua 

sắm dụng cụ phục vụ nội trú

             -                 -     #DIV/0!

- Trường TC nghề Nam QN (gồm: 01 

máy in, 02 máy vi tính xách tay, 01 máy 

chiếu, 02 tủ nấu cơm 8 khay, 02 nồi nấu 

canh 50 lít, 13 tủ locker sắt , 03 tủ đựng 

hồ sơ, 04 bộ bàn ghế làm việc) 

          275                -               275   0,0%

- Trường TC nghề Bắc QN (gồm: 20 

máy vi tính bàn, 16 bàn hội trường gỗ tự 

nhiên mặt chữ nhật Hòa Phát, kích thước 

W1200 x D500 x H750mm, 32 ghế Hội 

trường (đệm gỗ tự nhiên), 01 tủ quần áo 

03 cánh (gỗ xoan đào KT 1m6x2, xuất 

xứ Việt Nam), 01 Quầy bar (chất liệu 

gỗ)+dàn treo ly (chất liệu inox)+giá rượu 

sau quầy bar (thiết kế đồng bộ), 01 Quầy 

lễ tân (Chất liệu gỗ công nghiệp))

          400                -               400   0,0%

- Trường TC nghề TNDTMN (Máy 1 

kim điện tử, cắt chỉ tự động, bơm dầu tự 

động Hiệu JUKI - Nhật Bản, sản xuất tại 

Trung Quốc (DDL-8700B-7))

          150                -               150   0,0%

 - Hỗ trợ tiền điện, tiền nước, mua sắm 

dụng cụ bếp ăn,… phục vụ khu nội trú 

các trường TC nghề và thuê nhà ở cho 

học sinh nội trú

          450            225             225             225   50,0%

 - Hỗ trợ biên soạn chỉnh sửa chương 

trình đào tạo nghề
          400            400             400               -     100,0%

6 BQL KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI        4.158              80            125           -                -                -           1.400           -            1.605          2.553   38,6%22



 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

I QLHC           478              80              -             -                -                -                 -             -                 80             398   16,7%

a. Quỹ thi đua, khen thưởng           156              80               80               76   51,3%

b. Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở             27                -                 27   0,0%

c. Dự toán chi phục vụ hoạt động thu lệ 

phí
            15                -                 15   0,0%

d. Chăm sóc, duy trì cây xanh, thảm cỏ 

trụ sở BQL Khu KTM Chu Lai 
          155                -               155   0,0%

đ. Mua sắm: 01 máy scan; 05 bộ máy vi 

tính; 05 bộ bàn, ghế làm việc; 01 máy 

photo

          125                -               125   0,0%

II SN kinh tế        2.800              -                -             -                -                -           1.225           -            1.225          1.575   43,8%

- Quản lý doanh nghiệp trong Khu KTM 

Chu Lai (tư vấn, tập huấn...)
          100              50               50               50   50,0%

- Quản lý đất công           150              75               75               75   50,0%

-  Chương trình xúc tiến, quảng bá, kêu 

gọi đầu tư trong nước: Thực hiện chương 

trình giới thiệu, quảng bá Khu kinh tế 

mở Chu Lai trên báo, đài trong và ngoài 

nước; Tuyên truyền các cơ chế, chính 

sách thu hút đầu tư; In ấn phẩm giới 

thiệu chung về Khu kinh tế mở Chu Lai 

(Brochure tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng 

Hàn, Tiếng Nhật); Tổ chức, tham gia các 

hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm 

trong nước về xúc tiến đầu tư; Thiết kế, 

in ấn sổ tay hướng dẫn về trình tự, thủ 

tục đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai; 

Tổ chức gặp mặt, tham gia các cuộc tiếp 

xúc, gặp gỡ với các tổ chức, doanh 

nghiệp và nhà đầu tư; Đón tiếp và làm 

việc với doanh nghiệp, đoàn khách quốc 

tế đến Khu kinhh tế mở Chu Lai theo Kế 

hoạch; Làm việc với các Bộ, ngành 

Trung ương về cơ chế chính sách và thu 

hút đầu tư đối với các dự án trọng điểm; 

Tổ chức tập huấn vận hành hệ thống 

cổng thông tin đầu tư nước ngoài; Các 

hoạt động xúc tiến đầu tư khác theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh.

       1.200            600             600             600   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Quản lý, vận hành hệ thống điện đường 

vào Cảng Hàng không Chu Lai 
          350               -                  -               350   0,0%

- Quản lý, vận hành khai thác và bảo trì 

các công trình giao thông đường bộ kết 

nối trong Khu KTM Chu Lai  

       1.000            500             500             500   50,0%

III Sự nghiệp môi trường           630              -                -             -                -                -              175           -               175             455   27,8%

- Hoạt động chăm sóc cây xanh cầu Cửa 

Đại
          280                -               280   0,0%

- Giám sát môi trường Khu công nghiệp 

Tam Hiệp; Thu gom chất thải nhà máy 

xử lý nước thải Khu công nghiệp, Hậu 

cần cảng Tam Hiệp

          150              75               75               75   50,0%

- Phân tích mẫu môi trường trên địa bàn 

Khu kinh tế mở Chu Lai; Kiểm tra, xác 

nhận hoàn thành các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường của các doanh 

nghiệp; Phân tích môi trường để kiểm 

tra, đánh giá các nguồn thải, xử lý các 

vấn đề môi trường và trả lời kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân; Hoạt động xác 

nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; Tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng các ngày 

lễ môi trường.

          200            100             100             100   50,0%

IV

SN đào tạo (Hỗ trợ đào tạo nghề đối với 

người dân thuộc diện bị giải tỏa, tái định 

cư)

          250            125             125             125   50,0%

7 SỞ XÂY DỰNG        2.697         1.471              -             -                -                -              140           -            1.611          1.087   59,7%

I QLHC        2.417         1.471              -             -                -                -                 -             -            1.471             947   60,8%

- Quỹ thi đua, khen thưởng           141              71               71               71   50,0%

- Chi hoạt động quốc phòng (phụ cấp, 

huấn luyện Dân quân tự vệ)
            29                -                 29   0,0%

- Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở             27                -                 27   0,0%

- Chi phục vụ hoạt động xử phạt vi phạm 

hành chính
          450            225             225             225   50,0%

- Chi phục vụ hoạt động thu lệ phí           100              50               50               50   50,0%

- Hoạt động thanh tra: Quản lý trật tự 

xây dựng tại các Vùng Đông huyện Duy 

Xuyên, Thăng Bình và Khu xây dựng 

Nam Hội An

          100              50               50               50   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Hoạt động quản lý ngành: Công tác 

kiểm tra, khảo sát thỏa thuận địa điểm, 

cấp phép xây dựng các công trình, dự 

án; xây dựng cơ chế, chính sách về quy 

hoạch, đầu tư, xây dựng; quản lý các dự 

án quy hoạch.

          200            100             100             100   50,0%

- Kiểm tra đánh giá chất lượng công 

trình có nhu cầu sửa chữa, cải tạo, nâng 

cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh; các 

công trình khi xảy ra sự cố, tranh chấp; 

Kiểm tra xác định các chỉ tiêu bán thành 

phẩm, cấu kiện, bộ phận của từng công 

trình, hạng mục công trình để phục vụ 

công tác quản lý nhà nước về vật liệu 

xây dựng; Kiểm tra chất lượng vật liệu 

xây dựng trước khi đưa vào thi công.

          150              75               75               75   50,0%

- Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị 

trường bất động sản theo Quyết định số 

3055/QĐ-UBND ngày 08/9/2013 và 

Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 

29/3/2017 của UBND tỉnh

          110              55               55               55   50,0%

- Hoạt động của Ban chỉ đạo cấp nước 

an toàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định  

 số 1568/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 và 

Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 

15/3/2016

          120              60               60               60   50,0%

- Phục vụ hoạt động của các Đoàn kiểm 

tra liên ngành về sản xuất vật liệu xây 

dựng

            70              35               35               35   50,0%

- Mua sắm, sửa chữa:           920            750              -             -                -                -                 -             -               750             170   81,5%

+ Mua sắm: Mua 1 máy scan A3 HP 

SCANNJET ENTERPRISE FLOW 

N9120 FN2 phục vụ lưu trữ hồ sơ quy 

hoạch; 02 bộ máy lạnh- Dakin 02HP; 01 

máy in A3 HP LaserJet Pro M706N

          170                -               170   0,0%

+ Sửa chữa, cải tạo 3 khu vệ sinh nhà 

làm việc
          750            750             750               -     100,0%

II
SN Kinh tế (Xây dựng, ban hành chỉ số 

giá xây dựng)
          280            140             140             140   50,0%
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8 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG      28.814            397              -             -                -                -           1.840      4.347          6.584        22.231   22,8%

I QLHC        1.093            397              -             -                   -                -                -                 -             -               397             697   36,3%

Quỹ thi đua khen thưởng           193              97               97               97   50,0%

Phục vụ công tác xử phạt VPHC           600            300             300             300   50,0%

Mua sắm, sửa chữa tài sản           300                -               300   0,0%

II Sự nghiệp kinh tế        3.934              -                -             -                -                -           1.840           -            1.840          2.094   46,8%

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất
            74              37               37               37   50,0%

Công tác thống kê, giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
          245            123             123             123   50,0%

Khảo sát, điều tra tình hình sử dụng đất 

để kiến nghị thu hồi nhằm tạo quỹ đất, 

bảo vệ hiện trạng quỹ đất được giao

            80              40               40               40   50,0%

Xác định giá đất cụ thể        2.000         1.000          1.000          1.000   50,0%

Kiểm tra, giải quyết vướng mắc, chính 

sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
            50              25               25               25   50,0%

Chi hoạt động bảo trì bảo dưỡng hệ 

thống thông tin đất đai
            50              25               25               25   50,0%

Chi nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ địa chính           410            205             205             205   50,0%

Vận chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng 

ký đất đai và ngược lại phục vụ công tác 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ gia đình

          180              90               90               90   50,0%

Quản lý bảo vệ tài nguyên nước, tài 

nguyên khoáng sản
            50              25               25               25   50,0%

Điều tra đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của các sông hồ là 

nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam

          160              80               80               80   50,0%

Đối ứng Dự án Cắm mốc ranh giới sử 

dụng đất và cấp GCN quyền sử dụng đất 

cho các Công ty Nông Lâm nghiệp

          635            191             191             445   30,0%

III Sự nghiệp môi trường      23.787              -                -             -                -                -                 -        4.347          4.347        19.440   18,3%

Tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường
          105           53               53               53   50,0%

Tập huấn, hội nghị, hội thảo về hoạt 

động bảo vệ môi trường; sự cố tràn dầu
            80           80               80               -     100,0%

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng các Ngày môi trường trong 

năm

          175           88               88               88   50,0%
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Phát hành Bản tin Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng Nam
          245         123             123             123   50,0%

Thực hiện chuyên mục về tài nguyên và 

môi trường trên Đài PTTH
          450           75               75             375   16,7%

Tham gia các Dự án hợp tác quốc tế về 

bảo vệ môi trường 
            50           50               50               -     100,0%

Ký kết lên tịch với Liên đoàn Lao động 

tỉnh Quảng Nam về hoạt động bảo vệ 

môi trường

            20                -                 20   0,0%

Tiếp công dân và tiếp nhận xử lý đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, tổ chức đối thoại 

giải quyết khiếu nại của công dân; Kiểm 

tra, thẩm định cấp phép theo quy định tại 

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP về việc 

giao các khu vực biển nhất định cho tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển

            35           18               18               18   50,0%

Xử lý rác thải tại các bãi rác trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam
     16.000      2.000          2.000        14.000   12,5%

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, 

phân tích mẫu tại các cơ sở SXKD có 

dấu hiệu vi phạm môi trường

          300         150             150             150   50,0%

Công tác quan trắc môi trường hàng năm        2.725         820             820          1.905   30,1%

Vận hành hệ thống truyền dữ liệu quan 

trắc môi trường tự động liên tục
          250           75               75             175   30,0%

Bảo quản bộ sưu tập và vận hành Nhà 

Bảo tàng Đa dạng sinh học tỉnh Quảng 

Nam

          400                -               400   0,0%

Tổ chức điều tra, khảo sát, báo cáo tình 

trạng vùng bờ tỉnh Quảng Nam 
            50           25               25               25   50,0%

Hoạt động của Ban điều phối về quản lý 

tổng hợp lưu vực Sông Vu Gia - Thu 

Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng

          170           85               85               85   50,0%
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Duy trì hoạt động của Văn phòng Hợp 

phần Ứng phó với biến đổi khí hậu và 

tăng trưởng xanh

          100           50               50               50   50,0%

Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ 

thống quản lý thông tin môi trường tỉnh 

Quảng Nam"

          382         382             382               -     100,0%

Xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc TNMT 

tỉnh Quảng Nam
       1.700                -            1.700   0,0%

Điều tra, khảo sát xác định khu vực biển 

nhận chìm chất nạo vét, đồ thải trên địa 

bàn tỉnh

            50           25               25               25   50,0%

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 

Quảng Nam
          400         200             200             200   50,0%

Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi 

trường tỉnh Quảng Nam
          100           50               50               50   50,0%

9 SỞ Y TẾ    201.938            842              -             -         157.690              -                -                 -             -        158.532        43.407   78,5%

I QLHC        2.298            842              -             -                   -                -                -                 -             -               842          1.457   36,6%

 - Quỹ TĐKT           218            109             109             109   50,0%

- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ           365                -               365   0,0%

- Sửa chữa, cải tạo phòng làm việc Văn 

phòng Sở Y tế
          250                -               250   0,0%

- Hoạt động quản lý ngành, tăng cường 

kiểm soát kê và bán thuốc theo đơn
          850            425             425             425   50,0%

- Hoạt động cấp phép hành nghề y dược, 

thu phí trong công tác an toàn vệ sinh 

thực phẩm

          455            228             228             228   50,0%

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành 

về ATTPVSTP
          160              80               80               80   50,0%

II SỰ NGHIỆP Y TẾ    199.640              -                -             -         157.690              -                -                 -             -        157.690        41.950   79,0%

e. Chi hỗ trợ vượt chỉ tiêu giường bệnh 

kế hoạch
     10.000           2.000          2.000          8.000   20,0%

d. Hỗ trợ thuê phần mềm quản lý khám 

chữa bệnh cho các Trạm Y tế và Phòng 

khám khu vực, thuê phần mềm quản lý 

sức khỏe cá nhân

       4.977                -            4.977   0,0%

đ. Hỗ trợ làm giấy tờ quyền sử dụng đất 

cho các Trạm Y tế
          684                -               684   0,0%

e. Ngân sách tỉnh bổ sung thực hiện 

CTMT Y tế - Dân số
     15.000           5.000          5.000        10.000   33,3%

g. Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ toàn 

ngành
   140.000              -                -             -         137.630              -                -                 -             -        137.630          2.370   98,3%28
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- Chi mua sắm trang thiết bị (Đã phân bổ 

mua sắm phòng chống dịch Covid: 

64.778tr)

   110.000       110.000      110.000               -     100,0%

- Chi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo cơ sở 

vật chất
     30.000         27.630        27.630          2.370   92,1%

h. Chi thực hiện các chương trình, kế 

hoạch, đề án
     12.600              -                -             -             5.900              -                -                 -             -            5.900          6.700   46,8%

- Kế hoạch số 5623/KH-UBND ngày 

04/12/2015 của UBND tỉnh về Đề án 

"Đảm bảo tài chính cho các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2015-2020"

       2.000              600             600          1.400   30,0%

- Thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-

CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy 

định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc 

hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi 

sinh con đúng chính sách dân số

       1.500                -            1.500   0,0%

- Thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-

HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh 

về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật 

chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế 

công lập tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2017-2021

       7.000           3.500          3.500          3.500   50,0%

- Đối ứng thực hiện Dự án "An ninh Y tế 

khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng"
          300                -               300   0,0%

- Truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, 

vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch 

nông thôn

       1.000           1.000          1.000               -     100,0%

- Thực hiện Kế hoạch hành động ứng 

phó biến đổi khí hậu của ngành y tế
          800              800             800               -     100,0%

i. Chi hoạt động sự nghiệp không thường 

xuyên khác, gồm:
       4.979              -                -             -             1.360              -                -                 -             -            1.360          3.619   27,3%

- Hoạt động khen thưởng toàn ngành           270              135             135             135   50,0%
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- In ấn tập san và thực hiện chuyên mục 

Tiếng dân tộc, sức khỏe cộng đồng
          450              225             225             225   50,0%

- Các hoạt động chuyên môn liên quan 

đến công tác Dân số - KHHGD trên địa 

bàn tỉnh

          100                50               50               50   50,0%

- Hỗ trợ kinh phí cho công tác lấy mẫu 

thuốc kiểm nghiệm và mua hóa chất để 

kiểm nghiệm

          600              300             300             300   50,0%

- Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn ngành           400              200             200             200   50,0%

- Hoạt động các cơ sở điều trị 

Methadone (Cơ sở Tam Kỳ, Tiên Phước, 

Thăng Bình, Phước Sơn, Quế Sơn và 

Điện Bàn)

       1.900                -            1.900   0,0%

- Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người bị 

nhiễm HIV đang điều trị HIV/AIDS
          231                -               231   0,0%

- Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở           128                -               128   0,0%

- Hỗ trợ công tác chỉ đạo tuyến cho các 

đơn vị điều trị chuyên khoa
          900              450             450             450   50,0%

k. Dự toán chi phân bổ sau (kể cả thuê 

phần mềm quản lý Trạm Y tế), Đã phân 

bổ 2.690tr

     11.400           5.800          5.800          5.600   50,9%

10 TỈNH ĐOÀN        4.237         1.614            515         105                 -                -                -              130           -            2.364          1.874   55,8%

I QLHC        2.764         1.614              -             -                   -                -                -                 -             -            1.614          1.150   58,4%

- Quỹ Thi đua khen thưởng.             94              44               44               50   46,8%
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- Chương trình Truyền hình thanh niên; 

Hoạt động thanh niên tình nguyện tại 

Lào; Đón tết BunPiMay cho lưu học sinh 

Lào, Các hoạt động kỷ niệm thành lập 

Đoàn, thành lập Đội, ngày truyền thống 

Hội LHTN, ngày truyền thống Hội sinh 

viên, ngày Thương binh liệt sỹ; kỷ niệm 

130 năm Ngày sinh nhật Bác; Lễ phát 

động tháng thanh niên; Liên hoan phụ 

trách sao giỏi lần thứ 4; Tổ chức Trại 

huấn luyện Kim Đồng lần II; Ngày Hội 

Thanh niên công nhân; Hội thi ánh sáng 

soi đường CN Mác- Lê Nin và tư tưởng 

HCM; Chương trình "Trung thu yêu 

thương miền biên giới"; Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè; Hội thi tìm 

kiếm thủ lĩnh sinh viên và các hoạt động 

khác... (trong đó: Đoàn Khối các cơ 

quan: 220 triệu đồng).

       1.660            830             830             830   50,0%

- Chương trình nghệ thuật "Sắc son niềm

tin với Đảng" chào mừng Đại hội Đảng

và 90 năm thành lập Đảng.

            70                -                 70   0,0%

- Ngày hội Văn hóa Thanh niên các dân

tộc miền núi năm 2020.
          100            100             100               -     100,0%

- Đại hội Chi bộ cơ sở.             10                -                 10   0,0%

- Mua sắm: Văn phòng Tỉnh Đoàn 170

triệu đồng (Mua 06 máy vi tính, 04 tủ tài

liệu, Phòng thu âm thực hiện Truyền

hình thanh niên); Đoàn Khối cơ quan 20

triệu đồng (Mua 01 máy vi tính, 01 loa

cầm tay).

          190                -               190   0,0%

- Cải tạo sân nền, sơn lại tường rào cổng

ngõ (Văn phòng Tỉnh đoàn)
          640            640             640               -     100,0%

II SN Đào tạo           933              -              515           -                   -                -                -                 -             -               515             419   55,1%

  - Dự toán chưa phân bổ             96              96               96               -     100,0%

- Đào tạo nghề lĩnh vực phi nông nghiệp

(245 học viên, thời gian: 3 tháng/ lớp).
586          293             293             293   50,0%

- Đào tạo nghề lĩnh vực nông nghiệp

(350 học viên; 1 tháng/lớp).
251          126             126             126   50,0%

III SN Khoa học CN           210         105             105             105   50,0%31
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IV SN Kinh tế           330            130             130             200   39,4%

11 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI      28.107            926              -             -                   -                -                -           2.474           -            3.400        24.707   12,1%

I  QLHC        2.989            926              -             -                   -                -                -                 -             -               926          2.063   31,0%

 Chi hoạt động đặc thù thanh tra giao 

thông 
          350            175             175             175   50,0%

 Phục vụ thu lệ phí        2.170            651             651          1.519   30,0%

 Chi hoạt động công tác quốc phòng               29                -                 29   0,0%

 Chi Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở               29                -                 29   0,0%

Quỹ thi đua khen thưởng           201            100             100             101   49,7%

 Mua sắm           210              -                  -               210   0,0%

 - Mua 06 máy vi tính (VP Sở)             70                -                 70   0,0%

- Mua bộ âm thanh phục vụ tại Hội trường

(gồm: 02 loa, 02 Sub 5b tấc, Cục đẩy 4

kênh, van số, 02 Micro không dây, 01 Bộ

màn hình 3K)

            77                -                 77   0,0%

- Mua máy chiếu,04 máy in             63                -                 63   0,0%

II  SỰ NGHIỆP KINH TẾ      25.118              -                -             -                   -                -                -           2.474           -            2.474        22.644   9,8%

1. Hoạt động đặc thù của Ban ATGT, gồm:        2.200              -                -             -                   -                -                -              843           -               843          1.357   38,3%

a. Hỗ trợ công tác phí, văn phòng phẩm,

thông tin liên lạc cho thành viên Ban

ATGT tỉnh.

          142                -               142   0,0%

b. Tuyên truyền, phổ biến các quy định

của pháp luật về bảo đảm TTATGT.
       1.130            339             339             791   30,0%

c. Chi xây dựng các chương trình đề án,

bảo đảm TTATGT, nhân rộng mô hình

điểm về bảo đảm TTATGT.

            50              25               25               25   50,0%

d. Chi cho các hoạt động Hội thảo, Hội

nghị sơ kết, tổng kết, Lễ ra quân thực

hiện các nhiệm vụ công tác bảo đảm

TTATGT.

          120              60               60               60   50,0%

đ. Chi hoạt động kiểm tra, giám sát về

công tác bảo đảm TTATGT
          150              75               75               75   50,0%

e. Chi tiền lương làm việc vào ban đêm,

làm thêm giờ trực tiếp phục vụ công tác

bảo đảm TTATGT.

            40              40               40               -     100,0%

g. Chi xăng dầu, sửa chữa trang thiết bị,

phương tiện phục vụ cho công tác bảo

đảm TTATGT.

          230            115             115             115   50,0%

32



 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 
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dự toán

h. Chi khen thưởng đối với tập thể, cá

nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt

động bảo đảm TTATGT theo quy định

của pháp luật.

            40              40               40               -     100,0%

i. Chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn

giao thông, gia đình nạn nhân bị chết

trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt

nghiêm trọng, trong dịp Tết Nguyên đán,

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân

tử vong do tai nạn giao thông".

          200            100             100             100   50,0%

k. Chi khác phục vụ trực tiếp công tác 

bảo đảm TTATGT.
            98              49               49               49   50,0%

2. Hoạt động đặc thù của Trạm cân           469            235             235             235   50,0%

3. Hoạt động đặc thù của Đội QL Bến thủy 

nội địa
          543            272             272             272   50,0%

4.Hoạt động khảo sát, sửa chữa đường 

sông
       5.670         1.125          1.125          4.545   19,8%

a) Khảo sát, thông báo luồng các tuyến

sông (QĐ phê duyệt số 3385/QĐ-UBND

ngày 8/11/2018)

          170                -               170   0,0%

b) Sửa chữa đường sông, gồm:        5.500         1.125          1.125          4.375   20,5%

- Sửa chữa thường xuyên đường sông

203,04km (theo Quyết định số

1413/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của

UBND tỉnh), gồm:

       3.250                -            3.250   0,0%

- Sửa chữa không thường xuyên đường 

sông: 
       2.250         1.125          1.125          1.125   50,0%

5.Hoạt động bảo trì đường bộ      16.236                -          16.236   0,0%

12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      46.169              -         24.360           -                   -                -                -                 -             -          24.360        21.809   52,8%

1 Chi chung toàn ngành        4.500         1.350          1.350          3.150   30,0%

2 Đánh giá ngoài        1.100            330             330             770   30,0%

3
Bổ sung chi mua sắm trang thiết bị, đồ 

dùng phục vụ giảng dạy
     10.000       10.000        10.000               -     100,0%
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và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 
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4
Bổ sung chi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo 

cơ sở vật chất
     30.000       12.111        12.111        17.889   40,4%

 + Phân bổ thanh toán các hạng mục sửa 

chữa, cải tạo năm 2018 cho 22 trường 

(38 hạng mục)

       7.709                -            7.709   0,0%

+ Đã trình UBND tỉnh phân bổ      10.180                -          10.180   0,0%

5

Dự toán chi thực hiện tự chủ theo NĐ số 

43/2006/NĐ-CP đối với hoạt động Giáo 

dục Thường xuyên - Hướng nghiệp:

          569            569             569               -     100,0%

13 SỞ NỘI VỤ      18.922         4.472         1.370           -                   -                -                -                 -             -            5.842        13.081   30,9%

I QLHC      15.818         4.472              -             -                   -                -                -                 -             -            4.472        11.346   28,3%

- Quỹ thi đua khen thưởng.           237            119             119             119   50,0%

- Xác định chỉ số cải cách hành chính; tổ 

chức, tham dự hội nghị CCHC; kiểm tra 

CCHC tại các huyện, thị xã, thành phố, 

các sở, ban, ngành; hoạt động Cổng 

thông tin điện tử Cải cách hành chính 

tỉnh theo Đề án được duyệt.

          380            190             190             190   50,0%

- Triển khai thực hiện Đề án chức danh, 

mức phụ cấp cho những người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã, xây dựng Đề 

án mức phụ cấp cho những người hoạt 

động không chuyên trách ở thôn, tổ dân 

phố (hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, 

giám sát...).

            40                -                 40   0,0%

- Khảo sát mức độ hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành 

chính nhà nước.

          395            119             119             277   30,0%

 - Triển khai thực hiện Đề án số hóa tài 

liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh
       1.314                -            1.314   0,0%
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- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết 

định số 161/2014/QĐ-UBND ngày 

20/10/2014 của UBND tỉnh về công tác 

tôn giáo.

          650            325             325             325   50,0%

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác 

tôn giáo: tổ chức hội nghị, gặp mặt các 

chức sắc, tổ chức tôn giáo nhân các ngày 

lễ của tôn giáo, các hoạt động khác.

          100              50               50               50   50,0%

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi 

đua khen thưởng: Hoạt động của Hội 

đồng thi đua khen thưởng tỉnh; theo dõi, 

tổ chức các hoạt động phong trào thi đua 

trên địa bàn tỉnh; tham gia các hoạt động 

phong trào thi đua khối, cụm, khu vực; 

đi nhận hiện vật khen thưởng...

          500            250             250             250   50,0%

- In bằng, thêu cờ, khung bằng, tổ chức 

hội nghị tuyên dương.
          400            200             200             200   50,0%

- Quỹ Khen thưởng tập trung.      10.000         3.000          3.000          7.000   30,0%

- Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ở 

tỉnh và tham dự Đại hội thi đua yêu nước 

ở Trung ương.

       1.080              80               80          1.000   7,4%

- Xét tặng và tổ chức Lễ tặng danh hiệu 

Doanh nghiệp tiêu biểu và Doanh nhân 

tiêu biểu.

          280            140             140             140   50,0%

- Tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở.             25                -                 25   0,0%

- Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng: chi 

phụ cấp, huấn luyện dân quân tự vệ.
            29                -                 29   0,0%

- Mua sắm, sữa chữa:           388              -                  -               388   0,0%

+ Văn phòng Sở: 03 bàn làm việc, 06 

máy vi tính, 01 máy photocopy, 01 máy 

scan, nâng cấp hệ thống điện.

          260                -               260   0,0%

+ Ban Thi đua Khen thưởng: 03 tủ tài 

liệu, 04 kệ nhôm đựng hồ sơ, tài liệu 

khen thưởng, xử lý mối kho tài liệu, hồ 

sơ khen thưởng.

            50                -                 50   0,0%

+ Ban Tôn giáo: 01 máy điều hòa, 02 

máy vi tính.
            48                -                 48   0,0%
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+ Chi cục Văn thư Lưu trữ: 01 máy vi 

tính, 01 máy in.
            30                -                 30   0,0%

II SN ĐÀO TẠO        2.839              -           1.370           -                   -                -                -                 -             -            1.370          1.470   48,2%

- Hỗ trợ đào tạo đối với học sinh tốt 

nghiệp THPT được cử đi học tại nước 

ngoài theo Quyết định số 13/2014/QĐ-

UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh.

          500            200             200             300   40,0%

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

theo kế hoạch của UBND tỉnh.
       2.339         1.170          1.170          1.170   50,0%

III SỰ NGHIỆP KINH TẾ           265              -                -             -                   -                -                -                 -             -                  -               265   

- Hoạt động bảo quản Kho Lưu trữ lịch 

sử tỉnh.
          150                -               150   0,0%

- Mua sắm: 02 máy vinh tính, 01 máy 

photocopy, phần mềm kế toán.
          115                -               115   0,0%

14 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ      29.431              70              -        9.290                 -                -                -                 -             -            9.360        20.071   31,8%

I QLHC           825              70              -             -                   -                -                -                 -             -                 70             755   8,5%

Quỹ thi đua khen thưởng           140              70               70               70   50,0%

Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở             18                -                 18   0,0%

Chi hoạt động quốc phòng             29                -                 29   0,0%

Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản           638                -               638   0,0%

+ Máy hút ẩm công nghiệp (1 cái)             15                -                 15   0,0%

+ Kệ hồ sơ tài liệu lưu trữ đa năng (12 

cái)
          100                -               100   0,0%

+ Tủ đựng hồ sơ (27 cái)           135                -               135   0,0%

+ Máy vi tính (8 bộ)           120                -               120   0,0%

+ Máy photocopy (2 cái)           125                -               125   0,0%

+ Máy điều hòa nhiệt độ (5 cái)             93                -                 93   0,0%

+ Hệ thống rèm vải che nắng (105m2)             50                -                 50   0,0%

II Sự nghiệp KHCN      28.606              -                -        9.290                 -                -                -                 -             -            9.290        19.316   32,5%

1 Phân bổ chuyển tiếp        8.554                -            8.554   0,0%

2 Nhiệm vụ khác        2.589      1.215          1.215          1.375   46,9%

Phát hành tạp chí Khoa học và Sáng tạo           200         100             100             100   50,0%
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Tuyên truyền về khoa học và công nghệ

trên Đài PTTH, Báo Quảng Nam
          120           60               60               60   50,0%

Quản lý về khoa học và công nghệ; Hoạt

động của Ban chỉ đạo ISO; Hoạt động

của Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh; Tổ

chức các Hội thảo khoa học chuyên đề;

…

          800         400             400             400   50,0%

Tập huấn, chuyển giao khoa học và công

nghệ; In ấn kết quả nghiên cứu khoa học

và công nghệ chuyển giao cho các ngành

          200         100             100             100   50,0%

Quản lý, phát triển, hướng dẫn cấp

quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý (CDĐL),

tem CDĐL và kiểm tra chất lượng các

sản phẩm mang CDĐL sâm Ngọc Linh,

quế Trà My và các sản phẩm có liên quan

            60                -                 60   0,0%

Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về thống

kê các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Sách, báo tạp chí, tài liệu khoa học và

công nghệ, … ; Tổ chức Ngày khoa học

và công nghệ Việt Nam

          150           75               75               75   50,0%

Công tác kiểm tra về TCĐLCL; kiểm tra

chuyên đề về đo lường chất lượng trong

kinh doanh xăng dầu, mũ bảo hiểm; Giải

thưởng chất lượng; hoạt động TBT (hàng 

rào kỹ thuật trong thương mại)

          160           80               80               80   50,0%

Quản lý về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ

và hạt nhân; Quan trắc an toàn bức xạ
          380         190             190             190   50,0%

Kinh phí duy trì hoạt động của 4 trạm

cảnh báo sét sớm tại 4 huyện: Đại Lộc,

Hội An, Tam Kỳ và Hiệp Đức

          100                -               100   0,0%

Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ phông

phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam

          175           88               88               88   50,0%
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Lưu mẫu phòng thí nghiệm các loại

giống cây cấy mô gồm: hoa cúc, hoa

đồng tiền, hoa chuông, chuối tiêu, chuối

thanh tiêu và nghiên cứu nuôi cấy mô

cây chuối mốc, chuối thanh tiêu,…;

Chăm sóc cây dược liệu, cây đầu dòng

tại vườn lưu được tiếp nhận từ kết quả

các đề tài, dự án trước

          144           72               72               72   50,0%

Kinh phí bảo dưỡng, kiểm định chuẩn

phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra

TCĐLCL

          100           50               50               50   50,0%

3 Các Chương trình, Kế hoạch, Đề án      10.000      4.550          4.550          5.450   45,5%

Đề án "Nâng cao năng suất và chất

lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh Quảng

Nam giai đoạn 2012 – 2020" (theo

Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày

04/07/2012)

       2.100      1.100          1.100          1.000   52,4%

Kế hoạch "Tạo lập, quản lý và phát triển

quyền sở hữu công nghiệp cho các sản

phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề

truyền thống của tỉnh giai đoạn 2016-

2020" (theo Kế hoạch số 5308/KH-

UBND ngày 26/10/2016)

          900         450             450             450   50,0%

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ

trợ phát triển hoạt động Khoa học và

Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

giai đoạn 2019-2025 (theo Nghị quyết số

02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của

HĐND tỉnh và Quyết định số 2868/QĐ-

UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh)

       7.000      3.000          3.000          4.000   42,9%

4
Hoạt động của TCT Hỗ trợ hoạt động

KNĐMST
       1.395         698             698             698   50,0%

5 Mua sắm, sửa chữa        1.240                -            1.240   0,0%

6 Chưa phân bổ        4.828      2.828          2.828          2.000   58,6%

15 SỞ CÔNG THƯƠNG      12.771            346              -             -                   -                50              -           1.070           -            1.466        11.305   11,5%

I QLHC           851            346              -             -                   -                -                -                 -             -               346             505   40,7%
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 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 
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cắt giảm 
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1. Chi hoạt động đặc thù ngành, bao 

gồm: Kinh phí hoạt động các Ban chỉ 

đạo, Hoạt động của Đoàn kiểm tra liên 

ngành, kiểm soát thị trường; kiểm tra 

ATTP; Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; …

          500            250             250             250   50,0%

2 Chi hoạt động công tác quốc phòng              43                -                 43   0,0%

3 Chi Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở              22                -                 22   0,0%

4. Quỹ thi đua khen thưởng           186              96               96               90   51,7%

5. Mua sắm tài sản (máy vi tính, máy in, 

kệ, tủ hồ sơ, điều hòa)
          100                -               100   0,0%

II SỰ NGHIỆP KINH TẾ      11.820              -                -             -                   -                -                -           1.070           -            1.070        10.750   9,1%

- Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu 

sáng trên tuyến quốc lộ 1A
       9.500              -                 -                  -            9.500   0,0%

- Tiền điện khu Cửa khẩu           300              30               30             270   10,0%

- Chi phí trực Trạm cấp nước khu cửa 

khẩu
          100              10               10               90   10,0%

 - Các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành           520              -              260             260             260   50,0%

 - Các chương trình xúc tiến thương mại 

(tham gia hội chợ phía Nam, phía Bắc; 

hội chợ Xuân, hỗ trợ chi phí gian 

hàng…,) 

          325              -              163             163             163   50,0%

 - Các chương trình Khuyến công           935              -                -             -                   -                -                -              468           -               468             468   50,0%

 + Hỗ trợ phát triển hoạt động tư vấn, 

cung cấp thông tin 
            80              -                40               40               40   50,0%

 + Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ 

sở công nghiệp nông thôn, nhận thức và 

năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn

          375              -              188             188             188   50,0%

 + Phát triển sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu (Hội chợ triển lãm hàng 

công nghiệp nông thôn; Tổ chức bình 

chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu) 

          150              -                75               75               75   50,0%

 + Mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 

giao công nghệ và ứng dụng máy móc 

tiên tiển, tiến bộ KHKT vào sản xuất 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây 

dựng các mô hình thí điểm về áp dụng 

sản xuất sạch hơn, gồm: 

          330              -              165             165             165   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

 - Sửa chữa, cải tạo trụ sở văn phòng làm 

việc của Trung tâm Khuyến công -Xúc 

tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu

          140            140             140               -     100,0%

III SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN           100              -                -             -                   -                50              -                 -             -                 50               50   50,0%

Dự toán chi thực hiện Đề án phát triển 

Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2017-2021 (428/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2017)

          100              50               50               50   50,0%

16 SỞ TÀI CHÍNH        4.439         1.817            129           -                   -                -                -                 -             -            1.945          2.494   43,8%

I QLHC        3.832         1.817          1.817          2.016   47,4%

- Quỹ thi đua, khen thưởng           223            112             112             112   50,0%

- Chi hoạt động quốc phòng (phụ cấp,

huấn luyện Dân quân tự vệ)
            29                -                 29   0,0%

- Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở             20                -                 20   0,0%

- Mua sắm, sửa chữa: Mua máy vi tính;

Bàn làm việc; Phần mềm diệt virus; Sửa

chữa ô tô, máy photo.

          350            100             100             250   28,6%

- Chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù ngành: 2.730             1.365          1.365          1.365   50,0%

- Phục vụ công tác sắp xếp, đổi mới

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng

Nam; Phục vụ cho hoạt động của Hội

đồng và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định

giá đất tỉnh Quảng Nam và một số nhiệm

vụ khác phát sinh.

          480            240             240             240   50,0%

2

SN Đào tạo (Bồi dưỡng chế độ kế toán,

nghiệp vụ tài chính - kế toán tại các đơn

vị hành chính, sự nghiệp)

          257            129             129             129   50,0%

3

SN Văn hóa (Hoạt động quản lý, bảo vệ,

chăm sóc khuôn viên lưu niệm Ban Tài

mậu Khu 5)

          350                -               350   0,0%

17
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU 

LỊCH
     85.831            598              -             -                   -         13.353              -           2.970           -          16.921        68.910   19,7%

I QLHC        1.171            598              -             -                   -                -                -                 -             -               598             573   51,1%

- Phụ cấp, huấn luyện dân quân tự vệ             43                -                 43   0,0%

- Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở             52                -                 52   0,0%

- Quỹ thi đua khen thưởng           226            113             113             113   50,0%

- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ phục vụ 

công tác chuyên môn
          620            410             410             210   66,1%40



 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Hoạt động kiểm tra liên ngành và hoạt 

động thanh tra
          150              75               75               75   50,0%

- Chuyển đổi ISO 9001 - 2008 sang ISO 

9001 - 2015
            80                -                 80   0,0%

II SỰ NGHIỆP VĂN HÓA      30.960              -                -             -                   -           8.733              -                 -             -            8.733        22.227   28,2%

a. Hoạt động sự nghiệp văn hóa và gia 

đình
       3.500         1.750          1.750          1.750   50,0%

b. Hoạt động nghệ thuật        2.500         1.250          1.250          1.250   50,0%

c. Hoạt động thư viện và lưu trữ        1.000            500             500             500   50,0%

d. Hoạt động bảo tồn di sản - di tích        3.220            810             810          2.410   25,2%

đ. Hoạt động Bảo tàng        1.600            450             450          1.150   28,1%

e. Dự toán chi hoạt động Tạp chí Văn 

hóa
          640            320             320             320   50,0%

g. Dự toán chi hoạt động phát hành phim 

và chiếu bóng
          100                -               100   0,0%

h. Hoạt động Ban quản lý Quần thể 

Tượng đài Mẹ VNAH
       2.700            303             303          2.397   11,2%

i. Thực hiện mục tiêu về văn hóa theo 

Kế hoạch số 6121/KH-UBND ngày 

07/12/2016 của UBND tỉnh

       1.000         1.000          1.000               -     100,0%

k. Thực hiện Kế hoạch số 6202/KH-

UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh 

về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi 

vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2019-2025

          500            500             500               -     100,0%

l. Tham gia các hoạt động giao lưu, 

quảng bá di sản văn hóa, triển lãm
          700            350             350             350   50,0%

m. Dự toán chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ        3.500              -                -             -                   -           1.500              -                 -             -            1.500          2.000   42,9%

- Dự toán chi sửa chữa, cải tạo cơ sở vật 

chất, gồm:
       2.660         1.500          1.500          1.160   56,4%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Mua sắm bổ sung trang thiết bị dùng 

chung và chuyên dùng phục vụ công tác 

chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc 

(bao gồm 02 máy hút ẩm phục vụ khu 

trưng bày tại Bảo tàng tỉnh)

          840                -               840   0,0%

n. Dự toán chi phân bổ sau: Tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đảng bộ tỉnh gắn với kỷ niệm 45 

năm Ngày giải phóng quê hương; Tổ 

chức các hoạt động phục vụ Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025; Tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh 

Quảng Nam - Thanh Hóa và các hoạt 

động khác

     10.000                -          10.000   0,0%

III SN THỂ DỤC THỂ THAO      29.843              -                -             -                   -           4.620              -                 -             -            4.620        25.223   15,5%

a. Chế độ dinh dưỡng tăng thêm, chế độ 

tiền công, tiền trợ cấp và chế độ đẳng 

cấp đối với HLV, VĐV thể thao

       4.923                -            4.923   0,0%

b. Tham gia các giải thể thao thành tích 

cao; gửi VĐV đi đào tạo trong nước; 

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn

       2.500         1.250          1.250          1.250   50,0%

c. Tổ chức 14 giải thể thao thường xuyên 

của tỉnh
       1.700            540             540          1.160   31,8%

d. Tổ chức Lễ hội Thể thao các dân tộc 

thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 

2020

       1.000         1.000          1.000               -     100,0%

đ. Thực hiện Kế hoạch số 5750/KH-

UBND ngày 20/12/2015 của UBND tỉnh 

về Phát triển thể thao thành tích cao giai 

đoạn 2016-2020

          700            700             700               -     100,0%

e. Các hoạt động sự nghiệp TDTT khác           900              -                -             -                   -              450              -                 -             -               450             450   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 

và tổ chức lễ phát động bơi, phòng 

chống đuối nước ở trẻ em; Tổ chức tập 

huấn cho cán bộ, trọng tài, hướng dẫn 

viên, cộng tác viên các địa phương, cơ 

sở; Tập huấn thể dục dưỡng sinh dành 

cho người cao tuổi; Hội nghị triển khai 

kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao các 

dân tộc thiểu số, kế hoạch tổ chức Đại 

hội TDTT cấp cơ sở...

          200            100             100             100   50,0%

- Hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hoạt động 

TDTT của Liên đoàn, Hội thể thao (tập 

huấn, tổ chức giải)

          150              75               75               75   50,0%

- Tham gia các giải thể thao khu vực và 

toàn quốc (Thể thao Người khuyết tật, 

Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình)

          250            125             125             125   50,0%

- Tập huấn, tham dự các giải thi đấu thể 

thao ở nước ngoài
          300            150             150             150   50,0%

g. Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ           620            180             180             440   29,0%

h. Dự toán chi phân bổ sau (Bao gồm hỗ 

trợ hoạt động phát triển Bóng đá theo 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 của HĐND tỉnh: 16 tỷ đồng)

     16.000                -          16.000   0,0%

i. Dự toán chi phân bổ sau (Dự kiến 

đăng cai giải Bóng bàn, giải Cầu lông, 

giải Bóng đá Futsal toàn quốc)

       1.500            500             500          1.000   33,3%

IV SN KINH TẾ        5.740              -                -             -                   -                -                -           2.970           -            2.970          2.770   51,7%

a. Quảng bá các điểm đến du lịch Quảng 

Nam; Hoạt động liên kết-Hợp tác phát 

triển du lịch giữa các tỉnh, thành; Hoạt 

động Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh; 

..

       1.000            500             500             500   50,0%

b. Hoạt động công tác đối ngoại           200            200             200               -     100,0%

c. Hoạt động thông tin xúc tiến du lịch 

thường xuyên
          640            320             320             320   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

d. Các hoạt động quảng bá xúc tiến du 

lịch theo Kế hoạch 3552/KH-UBND 

ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh về 

Chương trình Xúc tiến du lịch Quảng 

Nam giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch số 

5011/KH-UBND ngày 02/11/2015 của 

UBND tỉnh về phát triển du lịch giai 

đoạn 2015-2020;

       2.400         1.200          1.200          1.200   50,0%

đ. Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-

UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh 

về phát triển du lịch Quảng Nam đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

Kế hoạch số 6425 đào tạo, bồi dưỡng lao 

động du lịch đến năm 2020; Kế hoạch số 

2024 chương trình hành động về du lịch 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020; ...

       1.500            750             750             750   50,0%

V SN ĐÀO TẠO      15.117              -                  -          15.117   0,0%

a. Hoạt động đào tạo Năng khiếu TDTT      14.492              -                  -          14.492   0,0%

b. Hoạt động đào tạo Văn hóa, Nghệ 

thuật, Du lịch
          625                -               625   0,0%

VI

SN MÔI TRƯỜNG (Hợp đồng duy 

trì, chăm sóc cây xanh tại Khu quần 

thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng)

       3.000              -                  -            3.000   0,0%

18 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ        5.960         1.295              -             -                   -                -                -              983           -            2.277          3.683   38,2%

I QLHC        3.858         1.295              -             -                   -                -                -                 -             -            1.295          2.564   33,6%

- Quỹ thi đua, khen thưởng. 174                     87               87               87   50,0%

- Chi phục vụ thu phí, lệ phí. 210                   105             105             105   50,0%

- Hoạt động của Hội đồng thẩm định báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Hội đồng

giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và Tổ 

giám sát kiểm tra công tác đấu thầu.

265                   133             133             133   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Công tác kế hoạch và đầu tư; xây dựng,

bảo vệ và phân bổ dự toán chi đầu tư

phát triển; quản lý nhà nước trên lĩnh

vực đầu tư công và các dự án trên địa

bàn; các hoạt động chuyên ngành khác

về đầu tư; kiểm tra xây dựng cơ bản, hậu

kiểm doanh nghiệp, rà soát, kiểm tra và

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh tại các khu kinh tế, khu công

nghiệp, xúc tiến các dự án đầu tư; hoạt

động cổng thông tin điện tử; xây dựng

các Đề án trình UBND tỉnh, HĐND

tỉnh...

1.290                645             645             645   50,0%

- Chỉnh lý tài liệu lưu trữ. 250                   125             125             125   50,0%

- Tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở. 20                         -                 20   0,0%

- Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng: chi

phụ cấp, huấn luyện dân quân tự vệ.
29                         -                 29   0,0%

- Mua sắm, sửa chữa: 1.620                200              -             -                   -                -                -                 -             -               200          1.420   12,3%

+ Mua 02 máy điều hòa, 01 máy

photocopy, 01 tivi. 
160                      -               160   0,0%

 + Mua bàn ghế hội trường. 200                  200             200               -     100,0%

 + Nâng cấp, sửa chữa hội trường. 1.260                   -            1.260   0,0%

II

SN ĐÀO TẠO (Đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ, công chức theo kế hoạch của UBND

tỉnh)

            37                -                 37   0,0%

III SN KINH TẾ:        2.065              -                -             -                   -                -                -              983           -               983          1.083   47,6%

- Chương trình xúc tiến, quảng bá kêu

gọi đầu tư: kiểm tra thỏa thuận địa điểm,

kết quả thực hiện dự án để hoàn trả tiền

ký quỹ; xây dựng danh mục dự án trọng

điểm thu hút đầu tư; khảo sát, lập dự án

ưu tiên thu hút đầu tư; gặp mặt, thăm và

chúc Tết doanh nghiệp; hội nghị xúc tiến

đầu tư trong và ngoài nước; in ấn phẩm,

brochure xúc tiến đầu tư; diễn đàn kết

nối xúc tiến đầu tư, thương mại với các

đối tác; đánh giá và phân tích chỉ số

PCI;...

       1.500            750             750             750   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Hỗ trợ doanh nghiệp: Hội nghị, hội

thảo giải pháp thúc đẩy nguồn vốn cho

doanh nghiệp-cơ hội tiếp cận Quỹ hỗ trợ

phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đối

thoại doanh nghiệp; in tập gấp hướng

dẫn các thủ tục về thành lập doanh

nghiệp và danh mục những điều doanh

nghiệp cần biết khi thực hiện đăng ký

kinh doanh …

          100              50               50               50   50,0%

- Tổ chức phổ biến kiến thức về quản trị

doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính…;

tập huấn kiến thức hội nhập cho các

doanh nghiệp; khảo sát đánh giá nhu cầu

trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các

doanh nghiệp.

          315            158             158             158   50,0%

- Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng

hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng

Nam giai đoạn 2017-2021" theo Quyết

định số 428/QĐ-UBND ngày 10/2/2017

của UBND tỉnh.

            50              25               25               25   50,0%

- Mua sắm: 05 tủ đựng hồ sơ, 03 máy vi

tính, 01 máy in, 01 máy scan.
          100                -               100   0,0%

19 SỞ TƯ PHÁP        4.250            650              -             -                   -                -          1.170               -             -            1.820          2.402   42,8%

I QLHC        1.439            650              -             -                   -                -                -                 -             -               650             760   45,2%

- Quỹ thi đua, khen thưởng 95                       48               48               48   50,0%

- Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở 22                         -                 22   0,0%

- Chi phục vụ thu phí 300                   150             150             150   50,0%

- Chi phí giải quyết công tác đăng ký

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
55                       28               28               28   50,0%

- Xây dựng thẩm định, kiểm tra rà soát

văn bản QPPL, hoạt động phổ biến giáo

dục pháp luật, kiểm soát thủ tục hành

chính; chi công tác Hộ tịch, chứng thực;

bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch

đảm bảo; công tác Bổ trợ Tư pháp,...

558                   279             279             279   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Hoạt động Tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật: Tiếp tục triển khai thực 

hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật tại một số địa 

bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” 

292                   146             146             146   50,0%

- Mua sắm tài sản (Máy điều hòa, máy

vi tính, tủ đựng hồ sơ) 
88                         -                 88   0,0%

Chi phụ cấp, huấn luyện dân quân tự vệ 29            

II SN KINH TẾ             61              -                -             -                   -                -                -                 -             -                  -                 61   0,0%

- Chi không thường xuyên: Mua sắm, sửa

chữa tài sản
            61                -                 61   0,0%

III SN ĐẢM BẢO XH        2.584              -                -             -                   -                -          1.170               -             -            1.170          1.415   45,3%

- Chi hoạt động theo Luật Trợ giúp pháp lý

năm 2017
          790           395             395             395   50,0%

- Chi cho các hoạt động theo Quyết định số

32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ

tướng Chính phủ

       1.549           775             775             775   50,0%

- Mua sắm, sửa chữa tài sản (Máy

photocopy, máy vi tính, tủ đựng hồ sơ, bàn

ghế làm việc,…)

          245                -               245   0,0%

IV SN ĐÀO TẠO 166                       -               166   0,0%

20 THANH TRA TỈNH 3.621                733              15           -                   -                -                -                 -             -               748          2.873   20,7%

1 QLHC        3.606            733              -             -                   -                -                -                 -             -               733          2.873   20,3%

- Quỹ thi đua, khen thưởng           166              83               83               83   50,0%

- Chi hoạt động quốc phòng (phụ cấp,

huấn luyện Dân quân tự vệ)
            29                -                 29   0,0%

- Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở             16                -                 16   0,0%

- Hoạt động đặc thù công tác thanh tra:

Kiểm tra công tác phòng, chống tham

nhũng tại các đơn vị, địa phương; Thực

hiện công tác thanh tra, kiểm tra giải

quyết khiếu nại, tố cáo; Phục vụ đoàn

công tác của Bộ ngành Trung ương, các

đoàn kiểm tra, thanh tra làm việc tại tỉnh

Quảng Nam; Nâng cao kỹ năng, kiến

thức về nghiệp vụ thanh tra; ....

480                   240             240             240   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Thực hiện Đề án tăng cường năng lực

giám sát của Ban thanh tra nhân dân và

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đối

với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

và phòng chống tham nhũng ở các xã

phường thị trấn trên địa bàn tỉnh giai

đoạn 2017-2021 (Theo NQ số

20/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016)

            625            325             325             300   52,0%

- Hoạt động của Hội đồng tư vấn giải

quyết khiếu nại và duy trì phần mềm

quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo; Tiếp

công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

          170              85               85               85   50,0%

 - Mua sắm, sửa chữa        2.120              -                  -            2.120   0,0%

  + Mua sắm: Mua bàn, ghế Hội trường; 

5 bộ bàn làm việc; 03 tủ đựng tài liệu; 05 

bộ máy điều hòa trang bị phòng tiếp dân 

và Hội trường 

          320                -               320   0,0%

 + Sửa chữa Trụ sở làm việc (gồm: sửa 

chữa khu vệ sinh của khu nhà 03 tầng 

phía sau, lăn sơn toàn bộ trụ Sở làm việc 

và xử lý chấm thấm khu nhà làm việc 

phía trước) 

       1.800                -            1.800   0,0%

2
Dự toán chi hoạt động đào tạo: Bồi

dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên đề.
            15              15               15               -     100,0%

21 SỞ NGOẠI VỤ        7.747         4.315              52           -                   -                15              -                 -             -            4.382          3.365   56,6%

I QLHC        7.665         4.315              -             -                   -                -                -                 -             -            4.315          3.350   56,3%

- Quỹ Thi đua khen thưởng             75              40               40               35   53,3%

- Phục vụ đoàn ra theo quyết định của 

UBND tỉnh và đoàn nước ngoài vào làm 

việc với tỉnh Quảng Nam.

       4.000         3.000          3.000          1.000   75,0%

- Thực hiện chương trình xúc tiến vận 

động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 

2695/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của 

UBND tỉnh), lập dự án cơ hội vận động 

viện trợ; hoạt động của Ban Người Việt 

Nam ở nước ngoài; xúc tiến hợp tác 

quốc tế…

          400            200             200             200   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Phối hợp với các ngành, địa phương 

thực hiện các nghiệp vụ về đối ngoại; 

công tác tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ đề 

nghị hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh 

sự....

          100              50               50               50   50,0%

- Thăm đối ngoại hằng năm các tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan 

đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế.

          310            155             155             155   50,0%

- Hoạt động đối ngoại Đảng; thực hiện 

công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 

2016-2020 theo Quyết định số 2411/QĐ-

UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh.

          200                -               200   0,0%

- Thực hiện chiến lược ngoại giao văn 

hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-

2020 theo Kế hoạch số 1985/KH-UBND 

ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh.

          100              50               50               50   50,0%

- Triển khai thực hiện các nội dung cam 

kết tại Biên bản Hội nghị cấp cao Quảng 

Nam - Sê Koong giai đoạn 2019-2021  

          200            100             100             100   50,0%

- Công tác quản lý nhà nước về biên 

giới, tuyên truyền phổ biến giáo dục hiệp 

định quy chế biên giới Việt Nam – Lào

          300            150             150             150   50,0%

- Công tác thỏa thuận quốc tế           100              50               50               50   50,0%

- Tổ chức các sự kiện đối ngoại năm 

2020 (Ngày Nhật Bản, Ngày Hàn Quốc, 

Ngày Nga,… tại Quảng Nam)

          500            220             220             280   44,0%

- Quà tặng đối ngoại của tỉnh           950                -               950   0,0%

- Đại hội Chi bộ cơ sở               6                -                   6   0,0%

- Mua sắm, sửa chữa tài sản:           395            300              -             -                   -                -                -                 -             -               300               95   75,9%

     + Mua 05 máy vi tính, 01 máy in, 02 

tủ hồ sơ
            95                -                 95   0,0%

    + Sửa chữa tường rào, cổng ngõ cơ 

quan
          300            300             300               -     100,0%

- Chi hoạt động quốc phòng (chi phụ 

cấp, huấn luyện dân quân tự vệ)
            29                -                 29   0,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

II

SN VĂN HÓA THÔNG TIN (Thu thập 

các sản phẩm báo chí của phóng viên 

nước ngoài sau khi hoàn thành chương 

trình hoạt động tại tỉnh để làm tư liệu 

theo Quyết định 428)

            30              15               15               15   50,0%

IV
SN ĐÀO TẠO (Tổ chức lớp bồi dưỡng 

cập nhật kiến thức đối ngoại)
            52              52               52               -     100,0%

22 HỘI NÔNG DÂN TỈNH        2.817            645            488         150                 -                -                -                 -             -            1.283          1.535   45,5%

I QLHC        1.456            645              -             -                   -                -                -                 -             -               645             812   44,3%

- Quỹ Thi đua khen thưởng             84              44               44               40   52,4%

- Tổ chức Gameshow Quê mình xứ 

Quảng; Thực hiện bản tin Nông dân -

Nông thôn; Chương trình phát thanh 

nông dân; Chuyên mục truyền hình Diễn 

đàn các cấp Hội; Tổ chức Hội nghị báo 

cáo viên hằng quý; Mở lớp tập huấn về 

truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ xây dựng 

thương hiệu sản phẩm; Tập huấn tuyên 

truyền về sản xuất kinh doanh nông sản, 

thực phẩm an toàn; Hoạt động tư vấn 

pháp luật, trợ giúp pháp lý; Mở lớp tập 

huấn về công tác Hội; Đưa đại biểu đi 

dự Đại hội thi đua yêu nước và dự Hội 

nông dân tiêu biểu, điển hình tiên tiến 

toàn quốc và các hoạt động phong trào 

khác

          661            331             331             331   50,0%

- Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Hội Nông dân Việt Nam và Hội nghị 

tuyên dương cán bộ Hội nông dân giỏi 

các cấp xuất sắc, tiêu biểu

            60              30               30               30   50,0%

- Tổ chức hội thi tiếng hát nông dân với 

chủ đề "Vai trò chủ thể của nông dân 

trong xây dựng nông thôn mới"

          100              50               50               50   50,0%

- Tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm 

nông nghiệp năm 2020
          300            150             150             150   50,0%

- Hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án 61 

"Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội 

Nông dân Việt Nam trong phát triển 

nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và 

xây dựng giai cấp nông dân VN giai 

đoạn 2010-2020"

            30              30               30               -     100,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Tập huấn Quyết định số 217-218 của 

Ban Bí thư TW Đảng
            10              10               10               -     100,0%

- Đại hội Chi bộ cơ sở               8                -                   8   0,0%

- Sửa chữa, mua sắm tài sản:           203                -               203   0,0%

     + Sửa chữa, nâng cấp đường điện và 

cơ sở hạ tầng khác
            50                -                 50   0,0%

     + Mua sắm: 05 máy vi tính, 05 bộ bàn 

ghế làm việc, 02 bộ bàn ghế phòng họp, 

02 máy điều hòa, 01 âm ly.

          153                -               153   0,0%

II

SN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Tập 

huấn sản xuất phân hữu cơ vi sinh 

chức năng và hội thảo phương án giai 

đoạn 2016 - 2020)

          300         150             150             150   50,0%

III SN ĐÀO TẠO        1.036              -              488           -                   -                -                -                 -             -               488             548   47,1%

1. Đào tạo nghề sơ cấp cho học viên 

nông dân, cụ thể:
          896              -              448           -                   -                -                -                 -             -               448             448   50,0%

- Đào tạo nghề lĩnh vực phi nông nghiệp 

(315 học viên; 2,5 tháng/ lớp)
          575            288             288             288   50,0%

- Đào tạo nghề lĩnh vực nông nghiệp 

(455 học viên, 1 tháng/ lớp)
          321            161             161             161   50,0%

2. Chi hoạt động không thường xuyên 

khác:
          140              -                40           -                   -                -                -                 -             -                 40             100   28,6%

- Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công 

tác Hội Nông dân
            40              40               40               -     100,0%

- Mua sắm tài sản: Bàn ghế hội trường           100                -               100   0,0%

IV

SN MÔI TRƯỜNG (Hoạt động ký kết 

Liên tịch với các ngành về hoạt động bảo 

vệ môi trường)

            25                -                 25   0,0%

23 UBMTTQ VN TỈNH        6.432         3.158              35           -                   -                -                -                 -             -            3.193          3.239   49,6%

I QLHC        6.372         3.158              -             -                   -                -                -                 -             -            3.158          3.214   49,6%

- Quỹ Thi đua khen thưởng. 91            45               45               46   49,5%

51



 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Triển khai thực hiện các phong trào thi

đua yêu nước, các cuộc vận động do

UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì: Cuộc

vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng

nông thôn mới và đô thị văn minh"; Hoạt

động giám sát, phản biện; Các hoạt động

về tộc họ văn hóa; Phong trào thi đua

"Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất,

chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế";

Phối hợp tham gia giám sát, kiểm tra các

chương trình phối hợp với các Sở, Ban

ngành; Khen thưởng theo chuyên đề;

Hoạt động của Hội đồng tư vấn UBMT;

Hoạt động của ủy viên Ủy ban Mặt trận;

Công tác tham gia xây dựng chính

quyền; Hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện

cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên

dùng hàng Việt Nam"; Biên soạn, in ấn,

phát hành Bản tin Mặt trận; Xây dựng

chuyên mục Đại đoàn kết; Xây dựng

trang Đại đoàn kết trên báo Quảng Nam;

Website mặt trận; Các hoạt động tuyên

truyền...

3.298       1.649          1.649          1.649   50,0%

- Công tác đối ngoại nhân dân 450          400             400               50   88,9%

- Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền

thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(18/11/1930-18/11/2020) và các hoạt

động sinh hoạt chào mừng ngày truyền

thống

100            50               50               50   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Công tác dân tộc, tôn giáo: Thăm các

tổ chức tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên

đán và các dịp lễ quan trọng; Hội nghị

lấy ý kiến của các vị chức sắc, chức

việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo

góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

bộ tỉnh tỉnh Quảng Nam và Đại hội

Đảng toàn quốc; Thăm chúc mừng người

có uy tín trong đồng bào các dân tộc

thiểu số và các vị chức sắc các tổ chức

tôn giáo tiêu biểu; Thăm hỏi đau ốm, trợ

giúp gia đình khó khăn,...

728          364             364             364   50,0%

- Vận động, tiếp nhận, phân bổ Quỹ Cứu

trợ thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm

trọng và Quỹ vì người nghèo, tham gia

các hoạt động vì người nghèo.

500          250             250             250   50,0%

- Liên hoan văn nghệ các tôn giáo tỉnh

Quảng Nam năm 2020.
500          250             250             250   50,0%

- Đại hội Chi bộ cơ sở. 5              -                   5   0,0%

- Mua sắm: Mua 07 máy vi tính. 100              -               100   0,0%

- Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc

(chống thấm, hệ thống điện, hệ thống

cấp thoát nước, các tài sản khác...).

300              -               300   0,0%

- Hỗ trợ Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh:

Hỗ trợ hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà

nước giao về phối hợp với UBMTTQVN

các cấp vận động giáo dân thực hiện chủ

trương, chính sách của Đảng, pháp luật

của Nhà nước.

300          150             150             150   50,0%

II
SN ĐÀO TẠO ( Tổ chức lớp bồi dưỡng

nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020)
35            35               35               -     100,0%

III

SN MÔI TRƯỜNG (Hoạt động ký kết

Liên tịch với các ngành về hoạt động bảo

vệ môi trường)

25              -                 25   0,0%

24
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 

THÔNG
     13.835              24              -             -                   -           3.350              -                 -             -            3.374        10.461   24,4%

I QLHC             81              24              -             -                   -                -                -                 -             -                 24               57   29,6%

- Quỹ thi đua, khen thưởng             44              24               24               20   54,5%

- Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở               8                -                   8   0,0%

 - Hoạt động quốc phòng             29                -                 29   0,0%53



 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

II SN VĂN HÓA, THÔNG TIN      11.754              -                -             -                   -           3.350              -                 -             -            3.350          8.404   28,5%

1

Tổ chức họp báo hàng tháng; Lãnh đạo 

tỉnh tổ chức gặp mặt và đi thăm các cơ 

quan báo chí  của địa phương và TW 

nhân Ngày báo chí 21-6

          630            315             315             315   50,0%

2 Đọc lưu chiểu xuất bản             50              25               25               25   50,0%

3 Hoạt động Ngày sách Việt Nam (21/6)             80              80               80               -     100,0%

4

Hoạt động Ban chỉ đạo công nghệ thông 

tin tỉnh; Hoạt động của Đội ứng cứu sự 

cố máy tính của tỉnh (thành lập theo 

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 

10/6/2019 của UBND tỉnh) 

            40              40               40               -     100,0%

5
Chi thù lao, nhuận bút phục vụ Cổng 

Thông tin điện tử
          350            175             175             175   50,0%

6

Tập huấn nghiệp vụ, các quy định về 

lĩnh vực BCXB, BCVT, CNTT cho Đài 

TT - TH và Phòng VHTT; Tập huấn các 

quy định về XB cho các cơ sở in; Tập 

huấn triển khai các quy định về lĩnh vực 

viễn thông cho các Điểm cung cấp dịch 

vụ viễn thông công cộng; Tập huấn cho 

đội ứng cứu sự cố máy tỉnh của tỉnh

          125            125             125               -     100,0%

7

Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và 

phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam 

khu vực miền Trung - Tây Nguyên và 

các tỉnh lân cận năm 2020 (theo Công 

văn số 3920/UBND-KGVX ngày 

05/7/2019)

          180            180             180               -     100,0%

8
Vận hành hệ thống Công nghệ thông tin 

của tỉnh
       7.189                -            7.189   0,0%

9
Các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, 

nhiệm vụ
       2.910              -                -             -                   -           2.410              -                 -             -            2.410             500   82,8%

Đề án Phát triển hệ thống điểm Bưu điện 

văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin 

cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn 

mới đến năm 2020 (theo Kế hoạch số 

1650/KH-UBND ngày 29/05/2014)

          450            450             450               -     100,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

Đề án Chữ ký số chuyên dùng (theo 

Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 

19/06/2015)

            50              25               25               25   50,0%

Đề án phát triển CNTT tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2020 (theo Quyết định số 

499/QĐ-UBND ngày 17/02/2017)

          100            100             100               -     100,0%

Đề án phát triển Thông tin đối ngoại tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2017-2021 (theo 

Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 

10/02/2017)

       1.090         1.090          1.090               -     100,0%

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông 

thụ động năm 2018 (theo Quyết định số 

500/QĐ-UBND ngày 17/02/2017)

          130            130             130               -     100,0%

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về 

biến đổi khi hậu tỉnh Quảng Nam giải 

đoạn 2018-2021 (theo Kế hoạch số 

5194/KH-UBND ngày 27/9/2017)

          255            128             128             128   50,0%

Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong 

tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2017-2020 (theo Kế 

hoạch số 4317/KH-UBND ngày 

15/8/2017)  

          305            153             153             153   50,0%

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 

an ninh biên giới quốc gia trong tình 

hình mới (theo Kế hoạch số 5709/KH-

UBND ngày 09/12/2015)

          140              70               70               70   50,0%

Tuyên truyền Triển khai thực hiện công 

tác hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2016 -2020 (theo Quyết định 

số 2411/QĐ-UBND ngày 06/07/2016)

          140            140             140               -     100,0%

Tuyên truyền về cải cách hành chính           250            125             125             125   50,0%

Mua sắm tài sản           200                -               200   0,0%

II
CTMT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Mã số: 0809)
       2.000                -            2.000   0,0%

25 HỘI LH PHỤ NỮ        1.733            753              59           -                   -                -                -                 -             -               811             922   46,8%

I QLHC        1.596            753              -             -                   -                -                -                 -             -               753             844   47,1%

- Quỹ Thi đua khen thưởng. 90            45               45               45   50,0%

- Hoạt động phong trào, kỷ niệm ngày

08/3, 20/10; Chuyên mục truyền hình

phụ nữ; Tổ chức giải đua thuyền truyền

thống, giải bóng chuyền nữ; …

320          160             160             160   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Tổ chức lễ mitting kỷ niệm 110 năm

ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; Hội nghị điển

hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2016-

2020 của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Tổ

chức gặp mặt giao lưu Chi hội trưởng

giỏi năm 2020; Tổ chức Lễ kỷ niệm 90

năm ngày thành lập Hội LHPN Việt

Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). 

415          208             208             208   50,0%

- Thực hiện Đề án 938 của Chính phủ về

"Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ

trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số

vấn đề liên quan đến phụ nữ, giai đoạn

2017-2027"; Tuyên truyền, giáo dục 04

phẩm chất của phụ nữ Việt Nam trong

thời đại Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa

năm 2020; Hoạt động truyền thông về

phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận

huyết thống tại các huyện miền núi của

tỉnh Quảng Nam; Tổ chức các hoạt

động tuyên truyền nâng cao nhận thức về

an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe

cộng đồng năm 2020.

630          315             315             315   50,0%

- Hoạt động giám sát, phản biện xã hội,

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây

dựng chính quyền năm 2020.

50            25               25               25   50,0%

- Đại hội Chi bộ cơ sở. 6              -                   6   0,0%

- Mua sắm: Mua 01 máy Photocopy. 85              -                 85   0,0%

II

SN ĐÀO TẠO ( Tổ chức lớp bồi dưỡng

nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ năm

2020)

117            59               59               59   50,0%

III

SN MÔI TRƯỜNG (Hoạt động ký kết

Liên tịch với các ngành về hoạt động bảo

vệ môi trường)

20              -                 20   0,0%

26 BAN DÂN TỘC        3.725         1.017            494           -                   -                -                -              150           -            1.661          2.064   44,6%

I QLHC        2.437         1.017              -             -                   -                -                -                 -             -            1.017          1.420   41,7%

- Quỹ thi đua, khen thưởng 81            41               41               40   50,6%

- Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở 6              -                   6   0,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Kinh phí đón tiếp, hỗ trợ ốm đau,

người DTTS; Thăm chúc tết cán bộ lão

thành cách mạng, già làng, trưởng bản...;

Bản tin Dân tộc & miền núi; Gặp mặt

CBCC người DTTS trên địa bàn TP

Tam Kỳ; Thi đua cụm, ngành; Học tập,

trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh…

300          150             150             150   50,0%

- Thực hiện QĐ 449/QĐ-TTg ngày

12/3/2013 về Chiến lược công tác dân

tộc đến năm 2020; Xây dựng đề án chính

sách hỗ trợ thanh niên vùng dân tộc

thiểu số tỉnh,..

110            55               55               55   50,0%

- Thực hiện chính sách đối với người có

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

(Quyết định 2600, ngày 14/8/2019 của

UBND tỉnh).

870          261             261             609   30,0%

- Thực hiện công tác theo dõi, đánh giá

công tác kết nghĩa; công tác phối hợp

trên địa bàn tỉnh

100            50               50               50   50,0%

- Tổ chức đoàn tham dự Đại hội Đại

biểu các DTTS Việt Nam lần thứ III,

năm 2020 tại Hà Nội.

135            68               68               68   50,0%

- Triển khai thực hiện Đề án Giảm thiểu

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết

thống trong vùng dân tộc thiểu số giai

đoạn 2015-2020

550          275             275             275   50,0%

- Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới

vùng DTTS giai đoạn 2018-2025" theo

QĐ số 1898/QĐ-TTg

100            50               50               50   50,0%

- Hoạt động Tuyên truyền, phổ biến giáo

dục pháp luật: Tiếp tục thực hiện Đề án

“Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật và tuyên truyền, vận động

đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền

núi giai đoạn 2017 - 2021”

135            68               68               68   50,0%

- Mua sắm tài sản (mua máy photocopy) 50              -                 50   0,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

II
SN ĐÀO TẠO (Bồi dưỡng kiến thức

dân tộc cho nhóm đối tượng 2, 3, 4)
988          494             494             494   50,0%

III

SN KINH TẾ ('Chi hoạt động quản lý,

điều hành, kiểm tra, đánh giá, sơ kết,

tổng kết các chương trình, dự án…tại

vùng miền núi. (Đã bao gồm kinh phí

quản lý chương trình 135 và các chương

trình, dự án do Ban Dân tộc theo dõi,

quản lý…)

300          150             150             150   50,0%

27 HỘI CỰU CHIẾN BINH 641 290 0 0 0 0 0 0 0 290 351 45,2%

I QLHC 621          290              -             -                   -                -                -                 -             -               290             331   46,7%

- Quỹ Thi đua khen thưởng. 38            20               20               18   52,6%

- Chỉnh lý tài liệu từ năm 1997 đến 2019. 30              -                 30   0,0%

- Đón tiếp Cựu chiến binh tỉnh bạn và

các ban liên lạc, Cựu chiến binh của

tỉnh, các huyện miền núi về thăm mẹ

Việt Nam anh hùng, nghĩa trang liệt sĩ

tỉnh.

110            55               55               55   50,0%

- Hội nghị sơ kết hợp tác giữa Hội Cựu

chiến binh tỉnh Sê Kông - Lào và Hội

Cựu chiến binh tỉnh.

150          150             150               -     100,0%

- Tổ chức Hội nghị kiểm tra, bồi dưỡng,

trang bị lực lượng cốt cán; Thành lập

Câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh giỏi Hội

Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam; Tổ

chức lớp tập huấn cán bộ về nghiệp vụ

công tác Hội Cựu chiến binh; Hội nghị

05 năm tuyên dương Cựu chiến binh tiêu

biểu trong học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai

đoạn 2017 - 2020 ; Hội nghị tổng kết 05

năm Chương trình phối hợp giữa Hội

Cựu chiến binh và Hội Nạn nhân chất

độc da cam tỉnh.

130            65               65               65   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

- Thực hiện Chuyên mục Cựu chiến binh

tỉnh phát trên Đài Phát thanh - Truyền

hình tỉnh.

84              -                 84   0,0%

- Đại hội Chi bộ cơ sở. 4              -                   4   0,0%

- Mua sắm, sửa chữa: 75              -                 75   0,0%

+ Mua 01 bộ bàn ghế làm việc; 02

bộ máy vi tính, 02 máy in.
45              -                 45   0,0%

         + Sửa chữa điện, nước, điều hòa. 30              -                 30   0,0%

II

SN MÔI TRƯỜNG (Hoạt động ký kết

Liên tịch với các ngành về hoạt động bảo

vệ môi trường)

20              -                 20   0,0%

28
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TÌM

KIẾM CỨU NẠN
1.240 258 0 0 0 0 0 0 0 258 983 20,8%

1. Hợp đồng cung cấp thông tin khí

tượng thủy văn
              350              -               350   0,0%

2. Chi phí quản lý, vận hành 05 trạm đo

mưa tự động tại các địa phương trên địa

bàn tỉnh

                 45              -                 45   0,0%

3. Chi hoạt động đặc thù: Các hoạt động

đặc thù phục vụ công tác phòng chống

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Tuyên

truyền, làm đêm, thêm giờ, công tác phí,

kiểm tra, tìm kiếm cứu nạn; Thực hiện

theo Quyết định số 3878/ QĐ-UBND

ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh; …

              515          258             258             258   50,0%

4. Kinh phí tham gia diễn tập khu vực 

ASEAN về ứng phó khẩn cấp thiên tai 

năm 2020 (ARDEX-20) tại Manila, 

Philipine.

              265              -               265   0,0%

5. Mua 03 bộ máy vi tính và 01 cái máy

chiếu.
                 65              -                 65   0,0%

29 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QNAM        2.700              -           2.700           -                   -                -                -                 -             -            2.700               -     100,0%

- Cải tạo, sửa chữa khối nhà 5 tầng khu 

giảng đường A1.
1.700 1.700        1.700               -     100,0%

- Mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy. 1.000 1.000        1.000               -     100,0%

30 TRƯƠNG CAO ĐẲNG Y TẾ        1.950              -           1.950           -                   -                -                -                 -             -            1.950               -     100,0%

- Cải tạo, sửa chữa tường rào, cổng ngõ, 

nhà bảo vệ, khối nhà hiệu bộ, thư viện, 

khu thực hành tiền lâm sàn

       1.200         1.200          1.200               -     100,0%

- Mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy.           750            750             750               -     100,0%59
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31 TRƯỜNG CĐ KTKT        3.032              -           2.850           -                   -                -                -                 -             -            2.850             182   94,0%

- Chuyển đổi công tác giảng dạy sang

chương trình đào tạo nghề: biên soạn

giáo trình, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

300          300             300               -     100,0%

- Hỗ trợ nghiên cứu tuyển sinh, tiếp cận

thị trường lao động và định hướng nghề

nghiệp cho học sinh sinh viên.

200          100             100             100   50,0%

- Tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở. 39              -                 39   0,0%

- Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng: chi

phụ cấp, huấn luyện dân quân tự vệ.
43              -                 43   0,0%

- Mua sắm trang thiết bị dạy học. 750          750             750               -     100,0%

- Cải tạo, sửa chữa nhà hội trường thư

viện.
1.700       1.700          1.700               -     100,0%

32 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ        1.250              -           1.100           -                   -                -                -                 -             -            1.100             150   88,0%

- Mua sắm: 01 máy photocopy, 01 máy 

điều hòa, 01 máy chiếu.
150              -               150   0,0%

- Nâng cấp, mở rộng nhà để xe; quét vôi, 

chống thấm khu ký túc xá học viên.
1.100       1.100          1.100               -     100,0%

33 TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ        1.650              -           1.650           -                   -                -                -                 -             -            1.650               -     100,0%

- Mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy. 750 750           750               -     100,0%

- Sửa chữa khu C và hệ thống vệ sinh. 900 900           900               -     100,0%

34
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 

VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH
       1.993            210              -             -                   -                -                -                 -             -               210          1.783   10,5%

- Quỹ thi đua, khen thưởng 34            20               20               14   58,8%

- Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở 4              -                   4   0,0%

- Chi phí quản lý, vận hành hoạt động

Trung tâm: Chi may trang phục, đồng

phục; Thuê bảo vệ, giữ xe; Vận chuyển

hồ sơ; Văn phòng phẩm, tiền điện, tiền

nước, vệ sinh, thông tin liên lạc; Dịch vụ

tin nhắn SMS trên hệ thống về thông báo

kết quả; Hoàn thiện mô hình Trung tâm

Hành chính công, phục vụ công tác tiếp

nhận và giải quyết thủ tục hành chính và

các chi phí quản lý liên quan khác

1.885          190             190          1.695   10,1%
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- Mua sắm, sửa chữa tài sản: Thay thế,

sửa chữa hệ thống điện, nước và các

thiết bị tin học phục vụ bộ phận một cửa

70              -                 70   0,0%

35 ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH        8.190              -                -             -                   -           2.274              -                 -             -            2.274          5.916   27,8%

- Thuê đường truyền tín hiệu qua vệ tinh

Vinasat 2.
2.750              -            2.750   0,0%

- Phối hợp tổ chức sản xuất, phát sóng

truyền hình các chuyên mục định kỳ của

các đơn vị: Công an, Biên phòng, Tỉnh

đội, Dân vận tỉnh, chương trình Văn học

nghệ thuật…

100              -               100   0,0%

- Sản xuất 05 phim tư liệu: Nhà văn Võ

Quảng; nhà cách mạng Lê Quang Sung;

Trần Tống-Giáo sư đỏ; Trần Quý Cáp-

Nhà yêu nước đất Quảng; Đại thắng mùa

Xuân năm 1975.

500            50               50             450   10,0%

- Sản xuất, phát sóng các chuyên đề

thông tin về chế độ, chính sách của

Trung ương, tỉnh đến người dân, cán bộ,

công chức trên địa bàn tỉnh.

200          100             100             100   50,0%

- Chi phí dịch vụ truyền dẫn, phát sóng

kênh truyền hình QRT trên hạ tầng

truyền hình kỹ thuật số mặt đất, mạng

đơn tần, chuẩn DVB -T2, tín hiệu chuẩn

SD.

858              -               858   0,0%

- Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng

hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng

Nam giai đoạn 2017-2021" theo Quyết

định số 428/QĐ-UBND ngày 10/2/2017

của UBND tỉnh.

224          124             124             100   55,4%

- Tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở. 29              -                 29   0,0%

- Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng: chi

phụ cấp, huấn luyện dân quân tự vệ.
29              -                 29   0,0%
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- Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ sản xuất

chương trình truyền hình theo tiêu chuẩn

HD.

3.500       2.000          2.000          1.500   57,1%

36 CÁC TỔ CHỨC HỘI      11.882         4.211              -             -                   -                -                -              661           -            4.871          7.011   41,0%

1 Hội Chữ thập đỏ           922            362              -             -                   -                -                -                 -             -               362             561   39,2%

Tổ chức thực hiện và tuyên truyền các hoạt 

động "Tháng nhân đạo" 
            21              11               11               11   50,0%

 Chuẩn bị nguồn lực, phương tiện để sẵn 

sàng ứng phó với thiên tai, thảm họa 
          120              60               60               60   50,0%

Chuẩn bị quà, thuốc để tổ chức khám bệnh, 

cấp thuốc, tặng quà cho các đối tượng khó 

khăn và chuẩn bị nguồn thuốc đảm bảo phục 

vụ trong mùa mưa bão

          130              65               65               65   50,0%

Tổ chức các chiến dịch, sự kiện hiến máu 

tình nguyện; Vận động các địa phương, đơn 

vị tổ chức hiến máu tình nguyện theo kế 

hoạch, chỉ tiêu được giao; Tôn vinh, khen 

thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành 

tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến 

máu tình nguyện

          312            156             156             156   50,0%

Tổ chức  sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, 

công tác Chữ thập đỏ trường học và diễn tập 

ứng phó thiên tai cho hội viên CTĐ các cấp 

          100              50               50               50   50,0%

Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện 

chuyên mục Truyền hình nhân đạo mỗi 

tháng 01 số; Tổ chức Chương trình "Sức 

mạnh nhân đạo

          140                -               140   0,0%

Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 43 của 

Ban bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam

            15                8                 8                 8   50,0%

Dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần V 

tại Hà Nội 
            25              13               13               13   50,0%

Đại hội chi bộ cơ sở               4                -                   4   0,0%

Bộ bàn tiếp khách (01 bộ); Máy vi tính để 

bàn (2 bộ); dàn âm thanh
            55              -                  -                 55   0,0%

2 Hội Người Mù           270            110              -             -                   -                -                -                 -             -               110             160   40,7%

Lớp học vi tính cho người mù:           100              50               50               50   50,0%
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Lớp học phục hồi chức năng, định hướng di 

chuyển cho người mù 
          120              60               60               60   50,0%

Hội thi tin học toàn tỉnh cho người mù và 

tham dự hội thi toàn quốc: 
            50                -                 50   0,0%

3 Hội Luật gia           319            150              -             -                   -                -                -                 -             -               150             169   47,0%

Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” theo kế 

hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 

của UBND tỉnh

            75              38               38               38   50,0%

Chi tham gia tố tụng tại phiên tòa cho người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND 

tỉnh trong vụ án Hành chính

          225            113             113             113   50,0%

Đại hội chi bộ cơ sở               4                -                   4   0,0%

Mua phần mềm kế toán và 01 máy vi tính             15                -                 15   0,0%

4 Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh           998            930              -             -                   -                -                -                 -             -               930               68   93,2%

Công tác tuyên truyền: Phối hợp với Đài 

Phát thanh - Truyền hình tuyên truyền về 

nạn nhân vượt khó vươn lên, nỗi đau da cam

            35                -                 35   0,0%

Công tác vận động nguồn lực và chăm sóc 

giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 
            23                -                 23   0,0%

Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Trung tâm 

Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và 

trẻ em khuyết tật

          930            930             930               -     100,0%

Phần mềm kế toán             10                -                 10   0,0%

5 Ban đại diện Hội NCT           370            140              -             -                   -                -                -                 -             -               140             230   37,8%

Tập huấn kỹ năng chăm sóc và phát huy vai 

trò người cao tuổi; nghiệp vụ công tác Hội và 

công tác truyền thông giáo dục thay đổi hành 

vi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 

2020

            60              30               30               30   50,0%

Hội nghị biểu dương cán bộ Hội Người cao 

tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu 

nước "Tuổi cao - Gương sáng" cấp tỉnh lần 4 

năm 2020

            40                -                 40   0,0%

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tổ chức Hội thi văn nghệ Người 

Cao tuổi tỉnh Quảng Nam lần thứ I và công 

diễn chào mừng Đại hội Đảng các cấp 

            95              48               48               48   50,0%
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Tổ chức tập huấn mô hình Câu lạc bộ Liên 

thế hệ tự giúp nhau; Sơ kết thực hiện đề án
          125              63               63               63   50,0%

Mua sắm điều hoa và máy vi tính             30                -                 30   0,0%

SNMT: Hoạt động ký kết  Liên tịch về hoạt 

động bảo vệ môi trường
            20                -                 20   0,0%

6 Hội Cựu TNXP           155              70              -             -                   -                -                -                 -             -                 70               85   45,2%

Khảo sát thẩm tra, xác nhận thực hiện chế độ 

theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2011, Quyết định 62/2011/QĐ-

TTg ngày 09/11/2011 và Nghị định 

112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017…

            20              10               10               10   50,0%

Tổ chức đoàn đại biểu đi dự lễ kỷ niệm 70 

năm ngày truyền thống TNXP Việt Nam; Tổ 

chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 

TNXP Việt Nam giữa hai thế hệ

            80              40               40               40   50,0%

Hội nghị điển hình tiên tiến TNXP làm kinh 

tế giỏi
            40              20               20               20   50,0%

Mua máy vi tính             15                -                 15   0,0%

7 Hội Tù yêu nước           194              70              -             -                   -                -                -                 -             -                 70             124   36,1%

Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ 

Hội các cấp, thực hiện cuộc vận động và 

tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia 

giám sát, phản biện theo chức năng của tổ 

chức Hội

            30              15               15               15   50,0%

Tổ chức Đoàn Cựu tù chính trị Côn Đảo 

thăm Nhà tù Côn Đảo 
            90              45               45               45   50,0%

Tổ chức giao lưu, giáo dục truyền thống CM 

đối với thế hệ trẻ
            20              10               10               10   50,0%

Thuê nhà làm việc             54                -                 54   0,0%

8 Hội Nhà báo           500            177              -             -                   -                -                -                 -             -               177             323   35,4%

Tổ chức Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần 

thứ XIII (2019-2020)
          115              35               35               81   30,0%

Tổ chức Đặc san Người làm báo Quảng Nam 

(2 số/ năm) số lượng 700 cuốn x 2 số
          110              55               55               55   50,0%

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam lần IX 

(nhiệm kỳ 2020-2025)
          150              75               75               75   50,0%
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Tổ chức tọa đàm, hội thảo nâng cao nghiệp 

vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, 

thực hiện nghĩa vụ báo chí và người làm báo

            25              13               13               13   50,0%

TWBS có mục tiêu           100                -               100   0,0%

9 Hội Văn học nghệ thuật           849            180              -             -                   -                -                -                 -             -               180             669   21,2%

Phát hành tạp chí Đất Quảng (12 số)           300            150             150             150   50,0%

Tổ chức chấm chọn giải thưởng văn học 

nghệ thuật
            60              30               30               30   50,0%

Hỗ trợ đại hội Chi bộ cơ sở               4                -                   4   0,0%

TWBS có mục tiêu           485                -               485   0,0%

10 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị           715            280              -             -                   -                -                -                 -             -               280             435   39,2%

Chi hoạt động đối ngoại, hoà bình hữu nghị 

và vận động viện trợ, dự án cơ hội; tiếp, làm 

việc với các tổ chức PCPNN; Tổ chức tập 

huấn về hoạt động ĐNND trong tình hình 

mới; Tham gia chương trình tiếng hát Pháp 

Ngữ lần thứ VI khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên; Gặp mặt 70 năm ngày truyền thống 

Liên hiệp hữu nghị VN; Kỷ niệm 70 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nga, Việt - 

 Trung; Hoạt động đối ngoại, hòa bình hữu 

nghị khác….

          510            255             255             255   50,0%

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nga tỉnh nhiệm 

kỳ 2020-2025
            50              25               25               25   50,0%

Hỗ trợ thuê nhà làm việc           120                -               120   0,0%

Mua sắm 01 máy vi tính, 02 tủ tài liệu, 01 

bàn tiếp khách
            35                -                 35   0,0%

11
Hội Bảo Trợ  Người Tàn tật - trẻ mồ côi 

và bệnh nhân nghèo
          140              63              -             -                   -                -                -                 -             -                 63               78   44,6%

Hoạt động bảo vệ quyền của Người khuyết 

tật: Hỗ trợ phương tiện đi lại như xe lăn, xe 

lắc, xây dựng nhà ở, sinh kế; Mở lớp truyền 

thông, giáo dục về Luật người khuyết tật, 

chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 

người khuyết tật

            45              23               23               23   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

Hoạt động bảo vệ bệnh nhân nghèo: Khám 

sàng lọc tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, 

khám miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ phí 

BHYT, hỗ trợ chữa bệnh như mổ tim, chạy 

thận, mổ mắt; Tư vấn kỹ năng chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ, trẻ em vùng núi đồng bào dân 

tộc thiểu số

            30              15               15               15   50,0%

Hoạt động tiếp nhận tài trợ, viện trợ: Xây 

dựng kế hoạch, đề án để vận động sự tài trợ 

của các tổ chức, cá nhân; tổ chức lễ tiếp nhận 

và chương tình trao tặng

            50              25               25               25   50,0%

Mua sắm máy tính             15                -                 15   0,0%

12 Hội Từ thiện           140              70              -             -                   -                -                -                 -             -                 70               70   50,0%

Tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội cơ sở khảo

sát lấy thông tin bệnh nhân khuyết tật nặng,

những người có nhu cầu đục thủy tinh thể,

người khuyết tật cần xe lăn, xe lắc, xe đặc

chủng, các dụng cụ phụ trợ như gậy, ghế

tắm, khung tập đi, nạn; Lắp ráp, cấp phát và

hướng dẫn sử dụng xe lăn cho người khuyết

tật theo yêu cầu của nhà tài trợ; Tổ chức hội

nghị tập huấn hướng dẫn cho các trường mẫu

giáo và Hội cấp huyện về cách sử dụng cháo

dinh dưỡng của tổ chức Trẻ em Việt Nam

(Mỹ) tài trợ, tổ chức các đợt kiểm tra theo

yêu cầu của nhà tài trợ; Khảo sát địa bàn lập

dự án xin đầu tư xây dựng các phòng học

mẫu giáo, nhà nội trú, công trình nhà vệ sinh,

lắp đặt hệ thống nước sạch cho học sinh tiểu

học, THCS ở các huyện; Lập dự án vận động

tài trợ

          140              70               70               70   50,0%

13 Hội Đông y           245              88              -             -                   -                -                -                 -             -                 88             158   35,7%

Triển khai trồng vườn thuốc nam             40              20               20               20   50,0%

Tổ chức Hội thảo khoa học Đông y chữa các 

chứng bệnh về thận và tiết niệu
            35              18               18               18   50,0%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ 

chức hội thảo về công tác y học cổ truyền 

tỉnh QN, thực trạng, thách thức và định 

hướng phát triển trong thời gian tới

            60              30               30               30   50,0%

Thực hiện nhiệm vụ điều tra cây thuốc quý, 

bài thuốc hay tại một số huyện miền núi tỉnh 

Quảng Nam...

            40              20               20               20   50,0%

Sửa chữa cổng cơ quan, Quét vôi, lăn sơn 

toàn bộ ngôi nhà 02 tầng của Hội
            70                -                 70   0,0%

14 Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật           854            282              -             -                   -                -                -                 -             -               282             572   33,0%

Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần 

thứ IX (2020-2021) và cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XII 

năm 2020

          310              93               93             217   30,0%

Tổ chức giải thưởng Phạm Phú Thứ lần thứ II           280              84               84             196   30,0%

Tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã 

hội các đề án, dự án do UBND tỉnh giao; 

Tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã 

hội với UBMTTQVN tỉnh và các Sở, Ban, 

ngành theo các chương trình ký kết

            40              20               20               20   50,0%

Nghiên cứu khoa học, phổ biến tiến bộ khoa 

học và kỹ thuật vào đời sống nhân dân
            40              20               20               20   50,0%

 Thay mặt UBND tỉnh tham dự các hội nghị, 

hội thảo, tập huấn, giao ban, nhận giải 

thưởng… do Liên hiệp các Hội Khoa học  và 

Kỹ thuật Việt Nam tổ chức

            55              28               28               28   50,0%

Tổ chức diễn đàn tri thức khoa học và công 

nghệ 
            75              38               38               38   50,0%

Hỗ trợ ĐH chi bộ cơ sở               4                -                   4   0,0%

Mua 01 máy tính, máy in,  02 tủ hồ sơ             30                -                 30   0,0%

SNMT: Hoạt động ký kết liên tịch về hoạt 

động bảo vệ môi trường
            20                -                 20   0,0%

15 Hội Khuyến học           295            135              -             -                   -                -                -                 -             -               135             160   45,8%
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 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

Thực hiện Kế hoạch số 4079/KH-UBND 

ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời 

trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 

2020" tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

          115              58               58               58   50,0%

Công tác vận động, huy động nguồn kinh phí 

hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và 

nước ngoài

          105              53               53               53   50,0%

Chi tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 

tuyên dương, khen thưởng tiến tới ĐH thi 

đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII 

(2020-2025) theo KH số 4433 của UBDN 

tỉnh

            50              25               25               25   50,0%

02 bàn làm việc, 01 tủ hồ sơ, 01 máy điều 

hòa
            25                -                 25   0,0%

16 Liên minh Hợp tác xã        1.891              -                -             -                   -                -                -              661           -               661          1.231   34,9%

Mua sắm 05 Máy điều hòa; 02 tủ hồ sơ             80                -                 80   0,0%

Cải tạo sân nền bê tông cơ quan           470                -               470   0,0%

Hoạt động Ban Chỉ đạo chuyển đổi hoạt 

động HTX theo Luật HTX 2012 và đổi mới, 

phát triển HTX

            50              25               25               25   50,0%

Hỗ trợ thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ, phát 

triển HTX và các hoạt động khác thực hiện 

nhiệm vụ nhà nước giao

          410            205             205             205   50,0%

Quản lý hoạt động Nhà trưng bày sản phẩm 

thủ công truyền thống, đặc sản của tỉnh 

Quảng Nam

          100              50               50               50   50,0%

Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 

46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 (Nâng 

cao nguồn nhân lực cho cán bộ HTX, Chi hỗ 

trợ thành lập mới HTX hoạt động trong lĩnh 

vực nông nghiệp, Bồi dưỡng ngắn hạn cán 

bộ chủ chốt HTX)

          721            361             361             361   50,0%

Tổng kết hoạt động, Hội nghị phát triển HTX 

NN theo chuỗi giá trị sản phẩm
            40              20               20               20   50,0%

SNMT: Hoạt động ký kết liên tịch về hoạt 

động bảo vệ môi trường
            20                -                 20   0,0%

17 Hội Người Khuyết tật           160              80              -             -                   -                -                -                 -             -                 80               80   50,0%
68



 QLHC 
 Giáo dục 

và Đào tạo 
 KHCN  Y tế 

 VHTT và 

PTTH 
 ĐBXH  Kinh tế 

 Môi 

trường 
 Cộng 

TT Đơn vị/Nội dung nhiệm vụ

 Dự toán 

năm 2020 

đã giao  

 Đề nghị giảm dự toán 2020 

 Dự toán 

còn lại 

Tỷ lệ 

cắt giảm 

dự toán

Hoạt động tạo cơ hội cho Người khuyết tật 

tiếp cận với các  dịch vụ y tế, phục hồi chức 

năng, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, giao 

thông, CNTT, TDTT, VHVN, tư vấn pháp 

lý và chính sách bảo trợ XH... theo Luật định

          120              60               60               60   50,0%

Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức 

của Người khuyết tật, cộng đồng, xã hội về 

Luật NKT và công ước quốc tế về quyền của 

người khuyết tật

            40              20               20               20   50,0%

18 Hội Cựu Giáo chức             50              10              -             -                   -                -                -                 -             -                 10               40   20,0%

Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học 

tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng 

đồng đến năm 2020"; mở lớp học tình 

thương; Hội thảo dạy trẻ khuyết tật; thông 

tin, tuyên truyền cơ sở.

            50              10               10               40   20,0%

19 Hội Nghề cá           140              70              -             -                   -                -                -                 -             -                 70               70   50,0%

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư 

dân về chủ quyền biển, đảo, an toàn hàng 

hải, tìm kiếm cứu nạn, sơ cấp cứu trên biển, 

đặc biệt là tuyên truyền về Luật Thủy sản 

năm 2017; Chống đánh bắt bất hợp pháp;

          140              70               70               70   50,0%

20 Hiệp hội Doanh nghiệp           675              35              -             -                   -                -                -                 -             -                 35             640   5,2%

Tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng             60                -                 60   0,0%

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp             40              10               10               30   25,0%

Các hoạt động chào mừng ngày doanh nhân 

Việt Nam 13/10
            50              25               25               25   50,0%

Kế hoạch đánh giá chỉ số DDCI cấp Sở ban, 

ngành và địa phương
          465                -               465   0,0%

Trang thiết bị phục vụ công tác tiếp, đối 

thoại doanh nghiệp (máy vi tính, máy 

photocopy)

            60                -                 60   0,0%

21

Đoàn ĐBQH tỉnh: Hoạt động tiếp xúc cử tri 

và các hoạt động giám sát, kiểm tra thực hiện 

chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa 

bàn tỉnh….

       1.700            850             850             850   50,0%
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Trừ chế độ phụ 

cấp, khoán cho đại 

biểu

50%

Giảm dự toán sửa 

phòng làm việc và 

phòng họp

50%

Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT GIẢM DỰ TOÁN NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ CHI NGOÀI ĐỊNH MỨC (KHÔNG TỰ CHỦ, KHÔNG THƯỜNG XUYÊN)

 Đvt: triệu đồng. 

Ghi chú
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

Đã ký hợp đồng 50%

50%

50%

50%

71



Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

đề nghị sử dụng 

kp tự chủ

đề nghị sử dụng 

kp tự chủ
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%73



Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

dự toán mới tạm 

bố trí (đơn vị đề 

nghị 6,5 tỷ)

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%77



Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

81



Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

Chưa phân bổ
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

Đề nghị sử dụng 

nguồn thu
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

Chưa phân bổ

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

Giảm CT khách 

mới trường quay, 

kp cho Chịc cục 

BVMT thực hiện 

CT

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

chưa phê duyệt

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

đã phân bổ mua 

sắm chống dịch 

Covid 19: 64,778 

tỷ, đề nghị điều 

chỉnh sang nguồn 

dự phòng NS tỉnh

(Đơn vị đã có văn 

bản đề nghị phân 

bổ: 22,239 tỷ)

Do tập trung 

phòng chống dịch 

Covid nên khả 

năng không tham 

gia đào tạo nhiều, 

đề xuất giảm 50%

50%

Chưa thực hiện

Chưa thực hiện

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

Đã thực hiện 

2.690 trđ, dự kiến: 

sửa chữa các đơn 

vị phòng chống 

Covid-19: 1.210 

trđ, Ban 

BVSKCB: 1.100 

trđ , kinh phí thăm 

bệnh nhân dịp tết 

nguyên đán 600tr--

> tổng DT  đề 

nghị để lại: 5.600 

trđ
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

- Hoạt động thanh

niên tình nguyện

tại Lào; Các hoạt

động kỷ niệm

thành lập Đoàn,

thành lập Đội,

ngày truyền thống

Hội LHTN, ngày

truyền thống Hội

sinh viên, ngày

Thương binh liệt

sỹ; Lễ phát động

tháng thanh niên.

50%

50%

50%

50%98



Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

Đã làm, năm 2020 

quyết toán

Bảo trì thường 

xuyên nên đề nghị 

không cắt giảm

50%

Bảo trì thường 

xuyên nên đề nghị 

không cắt giảm

50%

Đề nghị giảm 30%

Đề nghị giảm 30%

Chưa phân bổ, 

chưa có danh mục 

tài sản chuyên 

dùng
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

Còn CPB: 

12.111tr, đề nghị 

cắt giảm 10.000tr, 

để 2.111tr phân 

bổ cho một số 

hạng mục cần sửa 

chữa cấp bách

ĐV đề nghị điều 

chỉnh thành ĐV tự 

cân đối chi TX

50%

Đề nghị giảm 30%

Đã phê duyệt, đã 

trình KH lựa chọn 

nhà thầu
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

102



Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

Thời gian không 

đủ để tổ chức các 

lớp (do thời điểm 

quý III, quý IV sẽ 

tập trung cho đại 

hội đảng các cấp)

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

Đề xuất giảm 30% 

do đơn vị đang 

thực hiện

50%

Đã thẩm định 

phân bổ
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

Bàn ghế HT chưa 

mua 107



Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

Trừ tiền công thực 

hiện dự án Bảo 

tồn, tôn tạo Di sản 

văn thế giới Mỹ 

Sơn: 1.600 trđ

Điều chỉnh lại 

nhiệm vụ chi do 

sáp nhập Tạp chí 

vào Trung tâm 

Văn hóa

50%

Chưa thực hiện, 

đề nghị giảm 100%

Chưa thực hiện, 

đề nghị giảm 100%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

Đã phân bổ hoạt 

động kỷ niệm 

Ngày kết nghĩa 

QN-TH: 1.870tr, 

Hội nghị xúc tiến 

du lịch song 

phương Việt Nam 

- Nhật Bản: 618tr, 

dự kiến phân bổ 

kỷ niệm ngày 

thành laaph Đảng 

bộ: 3.264tr, còn 

CPB: 4.248tr 

(Phục vụ Đại hội 

Đảng bộ tỉnh)

50%

Đã giảm 02 giải: 

250tr và đề xuất 

giảm 20%

Chưa thực hiện, 

đề nghị giảm 100%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

Giảm một giải

50%

Chưa thực hiện, 

đề nghị giảm 100%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

Đề xuất giảm 50%

Chủ yếu chế độ 

cho học viên

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

Đã có QĐ phê 

duyệt BC KTKT

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

Giảm kinh phí 

đoàn ra

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

Giảm kinh phí 

đoàn đi Lào

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

122



Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

Do thời gian 

không còn nhiều 

để triển khai thực 

hiện nên đề nghị 

giảm 50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

Chưa phân bổ

Chưa phân bổ

Chưa phân bổ

Chưa phân bổ 126



Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

Do đang sắp xếp

Do đang sắp xếp, 

đề nghị giảm 50%

Chưa phân bổ

Chưa phân bổ

Chưa phân bổ

Chưa phân bổ

Chưa phân bổ
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

đơn vị đã đề nghị 

phân bổ, đang 

thẩm định, đề nghị 

giảm 2 tỷ, năm 

2021 sẽ tiếp tục 

bố trí

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

Chưa phân bổ

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Tỷ lệ cắt 

giảm dự 

toán

Ghi chú

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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Chi hỗ trợ vượt chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch

đ. Hỗ trợ làm giấy tờ quyền sử dụng đất cho các Trạm Y tế

- Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn ngành



DĐề nghị xem lại

Giảm 10% do NS hụt

Xe lại đã làm chưa, nếu chưa thì cắt

Do tập trung phòng chống dịch Covid nên khả 

năng không tham gia đào tạo nhiều, đề xuất 

giảm 50%
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