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Cần Thơ, ngày  03  tháng  7   năm  2019 

Kính gửi:   

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1434/UBND-TH ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc phân công thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ họp 

thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó 

yêu cầu Giám đốc các Sở báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-

HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021. 

Sở Tài chính xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất 

vấn tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016  

2021, cụ thể như sau: 

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối ngân sách địa 

phương, điều hành ngân sách phù hợp với nguồn thu, nhiệm vụ chi trên cơ sở 

đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, tiết kiệm chi 

ngân sách. 

- Cục Thuế thành phố phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi 

trường cùng các đơn vị, địa phương có liên quan 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. 

- Tham mưu giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước, bảo 

đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tăng nguồn thu sự nghiệp; không ban 

hành các chính sách, chế độ, chương trình, đề án khi không cân đối được nguồn; 
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kiểm soát chặt chẽ việc ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, chi từ nguồn dự 

phòng ngân sách nhà nước. 

- Tham mưu quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 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.  

- Tham mưu cơ cấu lại các khoản chi ngân sách thành phố theo hướng tăng 

dần tỷ trọng chi đầu tư; giảm dần chi quản lý hành chính trong chi thường 

xuyên, phân bổ chi sự nghiệp phù hợp với quá trình đô thị hoá của thành phố; 

gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ,… 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại 

kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đối 

với lĩnh vực thuộc Sở Tài chính tham mưu thực hiện, kính báo đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;    

- VP. HĐND thành phố: “để tổng hợp”; 

- Lưu: VT, QLNS. 
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GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Quang Nghị 
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