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BÁO CÁO 

 Về việc không điều chuyển chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ  

 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Quyết 

định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ trướng Chính phủ 

ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã;  

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 

2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của  Hội 

đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;  

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 24 tháng 5 năm 2017               

(Thông báo số 43-TB/TU ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành 

ủy), Tập thể Ban Thường vụ thống nhất kết luận: thực hiện theo Quyết định số 

43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành 

chương trình điều tra thống kê quốc gia” và Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 

17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp 

tỉnh, cấp huyện và cấp xã, Quyết định này không quy định thống kê về chỉ tiêu, 

xuất nhập khẩu hàng hóa trong chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Tập thể Ban Thường vụ 

Thành ủy thống nhất điều chuyển chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 

của thành phố trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 thành chỉ tiêu phấn đấu; 

Thực hiện Công văn số 398/HĐND-TT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của 

Thường trực HĐND thành phố về việc ý kiến ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố 

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.  

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã chỉ đạo một số cơ quan chuyên môn 

rà soát, phối hợp tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, ban 

hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 

12 năm 2015. 

Trong quá trình thực hiện, lấy ý kiến, rà soát nội dung, UBND thành phố xét thấy 

việc trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ bảy, khóa IX nội dung ban hành nghị quyết 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND, có một số khó khăn, vướng mắc 

như sau: 

Điều chỉnh chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ có liên quan 

đến hệ thống chỉ tiêu chủ yếu được phê duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 
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30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 

- 2020; Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2016 - 2020.    

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Thống kê thì kể từ 

tháng 01 năm 2017 Cục Thống kê thành phố không báo cáo số liệu về xuất, nhập 

khẩu hàng hóa trên địa bàn. Các hoạt động quản lý về xuất nhập khẩu hàng hóa do 

các Bộ chuyên ngành cấp Trung ương quản lý, chưa có văn bản cụ thể phân cấp 

cho địa phương. Để có số liệu chính xác phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều 

hành về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố thì Cục Hải quan Cần Thơ phối 

hợp với Tổng cục Hải quan Việt Nam trích xuất từ nguồn dữ liệu tờ khai hải quan 

do các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thường trú trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ hoặc có đăng ký kinh doanh tại thành phố đã kê khai 

làm thủ tục xuất, nhập khẩu ở các cửa khẩu do ngành Hải quan quản lý.  

Trung ương không quy định chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 

thuộc hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu; việc xác định chỉ tiêu này là chỉ tiêu chủ yếu hay 

chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực (chỉ tiêu phấn đấu) là do địa phương quyết định. Hơn 

nữa, việc xác định giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn thành 

phố mang tính tương đối, phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương, 

giữa các tỉnh, thành phố có thể tính trùng giá trị tuyệt đối chỉ tiêu này. 

Từ những lý do nêu nêu trên, UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành 

ủy, Thường trực HĐND thành phố vẫn giữ nguyên chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng 

hóa và dịch vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 và không trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 

04 tháng 12 năm 2015 tại kỳ họp thứ 7, khóa IX của HĐND thành phố. Từ năm 2018 

UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành có liên quan theo dõi, tổng hợp số 

liệu về chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thông qua các hoạt động, sản 

xuất phát triển ngành phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố./. 

Nơi nhận: 
- BTV TU; TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- VP Đoàn ĐBQH; 

- VP HĐND TP; 

- Đại biểu HĐND TP; 

- VP UBND TP (2,3); 

- Sở KH&ĐT; Cục TK TP; 

- Lưu VT.XT. 
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