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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTC ngày … tháng … năm 2018 của Bộ Tài
chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem
xét, quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa
phương năm 2019 của thành phố Cần Thơ. Cụ thể như sau:
1. Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2019:
(ĐVT: triệu đồng)
Trung ương
giao

HĐNDTP
giao

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

11.251.000 11.504.000

- Thu nội địa:

10.251.000 10.504.000

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:
b) Tổng thu ngân sách địa phương:
- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo
phân cấp:
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

1.000.000

1.000.000

10.732.998 11.036.278
8.341.603

8.582.183

2.391.395

2.391.395

- Thu kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2017:

62.700

c) Tổng chi ngân sách địa phương:

11.202.998 11.506.278

- Chi cân đối ngân sách địa phương:

9.287.209 10.055.044

- Chi các chương trình mục tiêu:

1.915.789

- Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương:
d) Bội chi ngân sách địa phương: 470.000 triệu đồng.
(Kèm theo Phụ lục số I, II, III)

1.388.534
62.700

2. Về kế hoạch vay, trả nợ năm 2019:
a) Tổng số chi trả nợ gốc các khoản vay của thành phố năm 2019: 321.400
triệu đồng.
b) Tổng mức vay của thành phố năm 2019: 728.700 triệu đồng; trong đó:
(ĐVT: triệu đồng)
- Vay để bù đắp bội chi ngân sách:

470.000

- Vay để trả nợ gốc:

258.700
(Kèm theo Phụ lục số IV)

3. Giải pháp thực hiện:
Để thực hiện đúng dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, Ủy ban nhân dân
thành phố đề ra một số giải pháp cụ thể sau:
a) Ngành Thuế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư kết hợp chặt chẽ trong việc
triển khai dự toán thu, chi ngân sách cho các địa phương, đơn vị từ cuối năm 2018
làm căn cứ để tổ chức thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách ngay từ những ngày
đầu năm 2019.
b) Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch.
Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu
đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung công tác thanh tra,
kiểm tra việc chấp hành quy định về nghĩa vụ thuế; tăng cường rà soát đôn đốc, thu
nộp nợ thuế kịp thời.
c) Quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước phải tuân thủ đúng
quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn điều hành; tăng cường
công tác giám sát, đánh giá đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo
thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Chống thất thoát, lãng phí
trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư.
d) Tổ chức điều hành, quản lý Ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, theo
đúng dự toán được duyệt và đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng Ngân sách
nhà nước. Chủ động dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương. Đảm bảo sử dụng
dự phòng ngân sách và Quỹ dự trữ tài chính đúng nội dung quy định của Luật
Ngân sách nhà nước.
đ) Sắp xếp và tổ chức lại hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi
quản lý, tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ cho đơn vị theo Nghị định số
16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ. Triển khai thực hiện phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công
lập thành công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Quyết định số
22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
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e) Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 15
tháng 10 năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ về Kế hoạch thực hiện Nghị
định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định một
số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành
phố Cần Thơ.
g) Chủ động trong công tác quản lý nợ công và nợ chính quyền địa phương,
đảm bảo an toàn nợ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và
trả nợ
h) Tổ chức công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng
cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, giám sát chi ngân sách nhà nước,
bảo đảm chi đúng chế độ quy định, đề cao và làm rõ trách nhiệm cá nhân của Thủ
trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà
nước. Xử lý nghiêm những sai phạm, vi phạm trong chấp hành pháp luật ngân sách
nhà nước, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.
Tờ trình này thay thế Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm
2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019. Ủy ban nhân dân
thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị./.
(Đính kèm các biểu phụ lục và Dự thảo Nghị quyết)
Nơi nhận:
- TT HĐND thành phố;
- TV. UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế thành phố;
- VP. UBND thành phố (3AB);
- Lưu: VT.TT.
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