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            Cần Thơ,  ngày 18  tháng  9  năm 2017 

Kính gửi: 

 

         Đồng kính gửi:  

 

 

- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 
 

- Cục Thuế thành phố; Cục Hải quan thành phố;  

- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ. 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán năm 2017; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ 

tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; Công văn số 11651/BTC-NSNN ngày 31 

tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều 

hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 

2017; Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân 

dân (HĐND) thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự 

toán ngân sách năm 2017; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 

của HĐND thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và 

phân bổ dự toán ngân sách năm 2017; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16 tháng 01 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2017; 

Nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2017 theo dự toán đã được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội theo Nghị quyết của HĐND thành phố đã đề ra, UBND thành phố đề nghị đẩy 

mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính những tháng cuối 

năm 2017. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

1. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND 

quận, huyện phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, 

chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử lý, 

thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 xuống dưới 

5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2017; phấn đấu hoàn thành vượt dự 

toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, 

để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh. 

2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, chủ trì phối hợp với Cục Thuế thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện: 

a) Tham mưu UBND thành phố tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà 

nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. 

Chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành, giảm nguồn 

ngân sách Trung ương phải hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 



2 

 

28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ 

ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội giai đoạn 2017 - 2020. 

b) Chủ động cập nhật diễn biến tình hình thu ngân sách từ nay đến cuối năm 

2017, kịp thời tham mưu UBND thành phố các giải pháp cụ thể xử lý tình huống nếu 

thu ngân sách không đạt; trường hợp thu không đạt khi đã áp dụng đầy đủ các giải 

pháp, tham mưu UBND thành phố xin ý kiến Thường trực HĐND thành phố điều 

chỉnh dự toán chi ngân sách để đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách năm 2017 kịp thời 

theo quy định. 

c) Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến cơ cấu lại ngân sách nhà 

nước, quản lý nợ công; tham mưu cho UBND thành phố các biện pháp đôn đốc, thu 

hồi các khoản chi ngân sách không đúng quy định mà cơ quan Kiểm toán nhà nước 

kiến nghị. 

d) Tập trung thực hiện phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, tái cơ cấu 

doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư và ngành nghề 

kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào các ngành nghề kinh doanh 

chính. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán việc thoái vốn đầu tư của 

các doanh nghiệp, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản công. 

d) Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 tháng 2015 của 

Chính phủ gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công; tăng cường công 

tác giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho 

doanh nghiệp theo đúng quy định. 

3. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, 

huyện khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại 

công văn số 3197/UBND-XDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc chấn chỉnh công 

tác xây dựng cơ bản, công tác đấu thầu, giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2017. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan nêu trên và các đơn 

vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả. Trường hợp có khó khăn, 

vướng mắc phát sinh, phản ảnh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét, giải quyết./. 
Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- VP. Chính phủ (HN-TPHCM); 

- TT. BCĐ Tây Nam Bộ; 

- Ban Thường vụ Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Sở, ban ngành thành phố; 

- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- UBMTTQ Việt Nam và Đoàn thể thành phố; 

- UBND quận, huyện; 

- Cổng TTĐT TP; 

- VP UBND thành phố (2,3); 

- Lưu VT. XT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống  
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