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Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về tổ chức kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố 

Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó có nội dung giao Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa, tiếp 

thu, ghi nhận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân 

dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố. 

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại điểm d) 

khoản 1, Điều 2 có nội dung: “Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố. Nâng cao năng lực cạnh tranh, cải 

thiện môi trường sản xuất, kinh doanh theo các nghị quyết của Chính phủ, cải cách 

hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt các giải 

pháp thu, quản lý tốt các nguồn thu thuế hiện có, nghiên cứu các nguồn thu mới; 

tăng cường công tác đôn đốc thu thuế, chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, hạn chế nợ thuế mới phát sinh; thu 

hồi kịp thời các khoản phải nộp ngân sách theo kết luận, kiến nghị của các cơ 

quan chức năng, thu hút thêm các nguồn lực ngoài nước, hạn chế các khoản chi 

phát sinh ngoài dự toán, phấn đấu thu vượt dự toán Trung ương giao trong năm 

2020. Lưu ý, thu thuế nhưng phải đảm bảo sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, 

kích thích sự phát triển kinh tế của thành phố. Nâng cao nhận thức của người nộp 

thuế, kiểm soát kê khai thuế, thực hiện hậu kiểm đối với các hộ dân tự kê khai thuế; 

nâng cao năng lực, đạo đức công vụ của cán bộ làm công tác thuế. Phân cấp, 

phân bổ ngân sách cho các quận, huyện theo khả năng quản lý, điều hành ngân 

sách của các địa phương, đảm bảo phân cấp mạnh cho các quận, huyện…”. 

Qua phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính xin báo cáo kết quả thực 

hiện như sau: 

Năm 2020, Ngành thuế Cần Thơ được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao 
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nhiệm vụ thu NSNN là 11.082 tỷ đồng và HĐND TP giao dự toán 12.016 tỷ đồng, 

tăng thêm 934 tỷ đồng ghi thu, ghi chi (trong đó, tiền thuê đất 300 tỷ và tiền sử 

dụng đất 634 tỷ). Để thực hiện nhiệm vụ thu trên, Ngành thuế đã bám sát vào các 

Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, tranh thủ sự phối họp của các Sở, Ban ngành và 

địa phương, chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố 

triển khai thực hiện các giải pháp, tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Ngành thuế luôn được sự 

quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Thành ủy, UBND 

thành phố, sự phối hợp nhiệt tình và có hiệu quả của các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, 

cấp ủy các cấp, UBND các quận, huyện, các cơ quan thông tin đại chúng, cùng với 

sự nỗ lực của toàn thể công chức ngành đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, 

UBND quận, huyện, thành phố trong việc chỉ đạo công tác thu và thực hiện giao 

dự toán thu ngay những ngày đầu năm, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý 

thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 đã được giao. 

Với sự nỗ lực của toàn ngành, kết quả thực hiện thu ngân sách Quý 1/2020, 

toàn ngành thu được 3.208.382 triệu đồng, đạt 28,95% dự toán Bộ Tài chính giao. 

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 5.154.329 triệu đồng, đạt 46,51% dự toán 

Bộ Tài chính giao, đạt 42,90% dự toán HĐND thành phố giao, giảm 4,06% so 

cùng kỳ 39,12% dự toán được giao. Do tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh 

hưởng đáng kể đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh trên toàn thành phố, nhất là các lĩnh vực dịch vụ, vận tải, ăn uống, nhà hàng, 

khách sạn, du lịch, lưu trú,... bị ảnh hưởng nặng nề nhất, số thu NSNN có dấu hiệu 

suy giảm. Ngay từ đầu năm và nhất là sang các tháng 3, tháng 4/2020, đa số các cơ 

sở kinh doanh phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động, các DN chỉ hoạt động cầm 

chừng, doanh thu ước sụt giảm đáng kể. Dưới tác động của dịch bệnh, Ngành thuế 

nỗ lực phấn đấu đến cuối năm 2020, thu ngân sách uớc đạt 9.609 tỷ đồng, bằng 

86,71% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 79,95% dự toán HĐND thành phố giao. 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi truờng đầu tư kinh 

doanh cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố, 

Cục Thuế thành phố luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác hỗ trợ người nộp thuế 

trong toàn ngành, đã đề ra nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

thuế, giảm thời gian và thủ tục nộp thuế cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, 

công tác cải cách TTHC đã đạt dược một số kết quả trên một số nội dung như: Xây 

dựng thể chế chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin; Thực hiện công khai minh 

bạch quy trình, quy chế về quản lý thuế để người nộp thuế biết, theo dõi và giám 

sát, bên cạnh đó rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, chuẩn hóa và công khai TTHC. 
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Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp thông qua rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông 

tin trong lĩnh vực thuế; giảm thời gian thực hiện TTHC thuế. Qua cải cách TTHC 

trong lĩnh vực kê khai, nộp thuế đã cắt giảm thời gian thực hiện được khoảng 420 

giờ, số giờ thực hiện TTHC giảm từ 537 giờ xuống chỉ còn 119 giờ, đồng thời 

giảm được 8 lần khai và nộp thuế GTGT, giảm được 4 lần nộp tờ khai thuế TNDN 

tạm tính. 

Để đạt được kết quả nhất định như hiện nay, Ngành thuế đã từng bước hiện 

đại, đưa rất nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Đến 

nay, nhiều dịch vụ công trực tuyến được thực hiện cấp độ 3 và 4. Cùng với việc 

nâng cấp nhiều ứng dụng vào công tác quản lý thuế đạt cấp độ 3, cấp độ 4, ngành 

Thuế đã mở rộng thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, xác nhận số thuế đã nộp 

NSNN... bằng phương thức điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh 

nghiệp; đồng thời góp phần nhằm hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán 

bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai và nộp thuế. Tính đến thời điểm 

hiện nay đã có 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng; trên 99% 

doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế điện tử. 

* Về công tác thu hồi nợ thuế: Ước tổng số nợ có khả năng thu đến 

ngày 31/5/2020 sau khi trừ các khoản khó thu và số nợ thuế của 02 DN thuộc Tập 

đoàn Vinashin, thì nợ có khả năng thu còn lại là 806,5 tỷ đồng (Trong đó: Tiền 

thuế, tiền phạt: 556,5 tỷ đồng; Tiền chậm nộp: 250 tỷ đồng, chiếm 31%). Tỷ lệ nợ 

có khả năng thu chiếm tỷ lệ 7,28% trên dự toán thu NSNN năm 2020 

(11.082 tỷ đồng). 

Tổng số nợ được trừ khi tính tỷ lệ nợ là 1.007,5 tỷ đồng. Trong đó tiền 

thuế, tiền phạt là 547,7 tỷ đồng; Tiền chậm nộp là 459,7 tỷ đồng, chiếm  45,6% số 

nợ được trừ này. 

Nợ khó thu bao gồm nợ của các DN có người đại diện pháp luật chết, mất 

tích, mất năng lực hành vi dân sự; DN có liên quan đến trách nhiệm hình sự; DN 

bỏ địa chỉ kinh doanh; DN chờ giải thể; DN mất khả năng thanh toán... 

là 973,7 tỷ đồng và nợ của 02 DN thuộc Tập đoàn Vinashin là 33,8 tỷ đồng. 

Khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh 

nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế 

không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành thì dự kiến thực 

hiện khoanh nợ 7.891 đối tượng với số tiền nợ thuế là 184,13 tỷ đồng; dự kiến thực 

hiện xóa nợ cho 10.533 đối tượng nợ thuế với số tiền nợ thuế là 99,14 tỷ đồng. 
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* Về công tác thanh tra kiểm tra: Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TCT 

ngày 10/01/2020 của Tổng cục Thuế về việc giao cho Cục Thuế chỉ tiêu kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020: 1.439 cuộc (Thanh tra: 80 DN; Kiểm 

tra 1.359 cuộc).  

Tính đến 31/5/2020, toàn ngành (kể cả Chi cục) đã thực hiện 15 cuộc thanh 

tra; 429 cuộc kiểm tra. Trong đó, số cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện theo kế 

hoạch năm 2020 là 271 cuộc, đạt 18,66% kế hoạch, bằng 62,73% so với cùng kỳ. 

Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế 782 doanh nghiệp. 

Tổng số tiền kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra là 57.394.293.337 đồng, trong 

đó: số thu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là: 30.201.019.324 đồng, giảm khấu trừ 

là 3.538.882.219 đồng, giảm lỗ là 23.654.391.794 đồng. 

Tổng số tiền đã nộp vào NSNN là 4.068.829.863 đồng , cụ thể: 

+ Kết quả thanh tra: 15 DN được thanh tra (kế hoạch năm trước mang 

sang là 11 cuộc, KH năm 2020 là 4 cuộc), đạt 5% kế hoạch; truy thu, truy hoàn và 

phạt là 6.220.888.503 đồng; giảm khấu trừ 723.054.885 đồng, giảm lỗ 

9.791.830.954 đồng; đã nộp NSNN 254.600.136 đồng. 

+ Kết quả kiểm tra: 429 cuộc (kế hoạch năm trước mang sang là 162 cuộc, 

KH năm 2020 là 267 cuộc), đạt 19,46% kế hoạch; truy thu, truy hoàn và phạt là 

23.980.130.821 đồng; giảm khấu trừ 2.815.827.334 đồng, giảm lỗ 13.862.560.840 

đồng; đã nộp NSNN 3.814.229.727 đồng. 

+ Kiểm tra trước hoàn thuế GTGT: 25 cuộc, tổng số tiền thuế GTGT đề 

nghị hoàn: 96.223.489.114 đồng; tổng số thuế GTGT không được hoàn 

909.053.474 đồng. 

+ Kiểm tra sau hoàn thuế: 02 doanh nghiệp, số tiền phạt 3.174.863 đồng, 

đã nộp NSNN 3.174.863 đồng. 

+ Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế: kiểm tra được 687 hồ sơ; xử lý, điều 

chỉnh thu vào NSNN 0 đồng, giảm khấu trừ 0 đồng, giảm lỗ 0 đồng. 

Trước tình hình khó khăn như hiện nay, Sở Tài chính và Cục Thuế thành 

phố sẽ tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện một số giải pháp chủ yếu 

trong điều hành thu, chi ngân sách trong 06 tháng cuối năm 2020 như sau: 

1. Về thu: 

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tiếp tục điều tra rà soát lại các 

khoản thu trên địa bàn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thu, chống thất 

thu thuế, chống nợ đọng thuế, đặc biệt là trong quản lý thu thuế đối với DN-NQD 

và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ,.... theo chỉ đạo tại 
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Chỉ thị 12/CT-UBND của UBND thành phố về việc tăng cường quản lý, sử dụng 

hóa đơn, hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế 

chống thất thu, gian lận thuế, tránh tình trạng các DN lợi dụng tình hình dịch bệnh 

để trốn thuế, nợ thuế, chây ỳ, chậm nộp thuế. Tăng cường lực lượng thanh tra, 

kiểm tra thuế, giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra thuế cho các đơn 

vị cả về số doanh nghiệp và số thu ngân sách qua thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất 

lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích rủi ro, tập trung vào 

các DN có rủi ro cao về thuế, phân tích khai thác dữ liệu trên hệ thống quản lý, 

nhằm chống thất thu ngân sách. Thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát hiện 

qua thanh tra, kiểm tra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thu hồi kịp thời các khoản 

thu cho ngân sách theo kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, Kiểm toán 

Nhà nước. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của 

các tổ chức, cá nhân nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn 100%; xử lý 

kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; thực hiện 

kiểm tra 100% trước khi hoàn thuế đối với các trường họp có rủi ro cao trong quản 

lý thuế, hoàn thuế GTGT. 

- Đối với hộ thuế khoán năm 2020, tăng cường quản lý thuế phải thu trên cơ 

sở quản lý số hộ và nắm chắc doanh số lập bộ năm 2020 theo quy định để có kế 

hoạch, giải pháp thu tích cực, thu dứt điểm từng tháng, không để phát sinh nợ mới, 

song song với quyết liệt xử lý nợ cũ. 

- Công tác thu hồi nợ thuế: Triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc, xử lý 

thu hồi nợ thuế, phấn đấu không để phát sinh nợ thuế mới; kiểm soát chặt chẽ việc 

phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế để có giải pháp 

đôn đốc thu nợ hiệu quả; thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế 

theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Phấn đấu thu giảm nợ đọng còn có khả 

năng thu đến cuối năm không quá 5% trên tổng thu NSNN. 

- Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách TTHC thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại 

hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế; giảm thời gian thực hiện 

thủ tục hành chính thuế, phấn đấu trong năm 2020 rút ngắn thời gian tuân thủ pháp 

luật thuế xuống còn không quá 119 giờ/năm. Tổ chức triển khai hóa đơn điện tử có 

mã xác nhận của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp; 

- Kê khai và nộp thuế qua mạng đối với các khoản thu từ đất, lệ phí trước bạ 

và thuế hộ kinh doanh; phấn đấu đạt 100% doanh nghiệp hoàn thuế GTGT qua 
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mạng (triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 4 từ khâu tiếp nhận hồ sơ 

hoàn thuế và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng). Song 

song với việc đẩy mạnh thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử, đẩy mạnh công tác 

kiểm soát kê khai thuế, thực hiện công tác hậu kiểm đối với các hộ dân tự kê khai 

thuế, kiểm tra sau hoàn thuế đối với các doanh nghiệp hoàn thuế điện tử thuộc diện 

hoàn thuế trước, kiểm tra sau. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hội nghị đối thoại với người nộp 

thuế, góp phần nâng cao nhận thức của người nộp thuế. Nâng cao chất lượng công 

tác trả lời công văn của người nộp thuế, giải quyết các thủ tục hành chính thuế 

đúng thời gian, đúng thủ tục hành chính theo quy định tại các văn bản quy phạm 

pháp luật thuế, các văn bản liên quan và Quy trình quản lý chất lượng ISO 9001- 

2008. 

- Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo, điều 

hành, thực hiện nhiệm vụ, quản lý cán bộ, công chức của đơn vị. Chú trọng công 

tác đạo tào, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ của công chức thuế. Thường 

xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến tư tưởng, đạo đức công vụ của cán bộ làm 

công tác thuế, nhất là công chức tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc, làm việc với 

người nộp thuế. 

2. Về chi: 

- Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính 

phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các chủ đầu tư (tương tự 

đối với cấp huyện) rà soát tiến độ công trình, dự án đang triển khai thực hiện, báo 

cáo UBND cùng cấp xem xét điều chuyển các công trình giải ngân chậm sang cho 

công trình có khối lượng nhưng thiếu vốn. Đồng thời đề xuất với cấp có thẩm 

quyền về danh mục công trình, dự án chuyển tiếp để xây dựng kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 

2019. 

- Cơ quan tài chính các cấp chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự toán ngân 

sách cùng cấp, các cơ quan, đơn vị được ngân sách hỗ trợ kinh phí (sau đây gọi là 

đơn vị) tập trung sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu 

ngân sách nhà nước; điều hành chi trong phạm vi dự toán chi được giao và tiến độ 

một số nguồn thu gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, 

xổ số kiến thiết). Chủ động thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ 

tự ưu tiên, trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền 

lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động 

bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, khắc phục thiên tai, 
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đặc biệt là ưu tiên kinh phí cho phòng, chống dịch cúm Covid-19 và chi hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của 

Chính phủ. Đồng thời dành nguồn dự phòng ngân sách và sử dụng các nguồn lực 

tài chính khác để bù đắp thiếu hụt ngân sách.  

- Tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tiết kiệm, giảm dự toán 

chi thường xuyên, thu hồi về ngân sách Nhà nước dành nguồn cho các nhiệm vụ 

cấp bách khác. Thực hiện ngay việc cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công 

tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn 

lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết, cắt 

giảm tối đa kinh phí tổ chức hội thảo, chi hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, 

khánh thành, tổng kết, theo tinh thần Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ. Lồng 

ghép các hoạt động triển khai chương trình, đề án với nhau. Hạn chế các khoản chi 

thường xuyên phát sinh ngoài dự toán để đảm bảo nguồn cân đối cho các nhiệm vụ 

chi đã được Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ từ đầu năm 2020. 

- Đối với mua sắm tài sản trong dự toán đã giao nhưng chưa tổ chức đấu 

thầu, yêu cầu đơn vị rà soát lại, chỉ thực hiện mua sắm tài sản tối cần thiết không 

thể thiếu đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị và phải được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt danh mục. Đối với tài sản khác chưa cấp bách khác, sẽ tạm dừng chưa 

mua sắm. 

* Về đẩy mạnh phân cấp ngân sách cho các quận, huyện 

Việc thực hiện tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp 

trong giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 

12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố đã giúp các địa phương quản lý, 

khai thác nguồn thu hiệu quả, đã góp phần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm 

của chính quyền cấp huyện, cấp xã trong việc nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý, khai 

thác các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và phấn đấu tăng thu trên địa bàn. 

Trong giai đoạn ổn định ngân sách mới (2022 – 2025), Sở Tài chính sẽ phối 

hợp với Cục Thuế thành phố tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND thành phố trình 

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ 

phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách cho phù hợp, theo hướng 

đẩy mạnh hơn nữa phân cấp nguồn thu cho ngân sách cấp dưới, đảm bảo nguồn lực 

cho các cấp chính quyền địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

đã được phân quyền, phân cấp, tạo điều kiện nâng cao vai trò, trách nhiệm của các 

đơn vị cơ sở, giảm bổ sung cân đối từ ngân sách cấp thành phố. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi 

nhận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân 
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thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, Sở Tài chính kính báo đến Thường trực Hội đồng 

nhân dân thành phố./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- UBND thành phố: “để b/c”; 

- Cục Thuế thành phố; 
- Lưu: VT, QLNS. 
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