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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của 

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

sáu của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 

số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương 

trình. 

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội 

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

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân thành phố liên quan đến lĩnh vực phụ trách như sau: 

- Sở Tài chính đã phối hợp với các đơn vị có liên quan (do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì) tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 

35/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi 

phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc 

hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.  

- Theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Cần 

Thơ (NHCSXH Cần Thơ) về việc bổ sung vốn ủy thác từ ngân sách thành phố 

năm 2022 sang NHCSXH Cần Thơ để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm năm 2022 trên địa bàn thành phố theo Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ với số tiền là 48 tỷ đồng. Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận bổ sung dự 

toán ngân sách để chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH Cần Thơ với số tiền 48 tỷ 

đồng để thực hiện cho vay. 
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- Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2022, 

Sở Tài chính thường xuyên phối hợp với Cục Thuế thành phố, các đơn vị, địa 

phương có liên quan theo dõi tiến độ thu, chi ngân sách của thành phố trong năm 

2022 để kịp thời tham mưu thực hiện các biện pháp điều hành đảm bảo cân đối 

ngân sách địa phương năm 2022.   

Tính đến ngày 10/11/2022 số thu nội địa là 9.782 tỷ đồng, đạt 92,13% dự 

toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 21,14% so với cùng kỳ, giúp địa 

phương đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương; 

chi ngân sách địa phương là 11.363 tỷ đồng, đạt 66,32% dự toán Hội đồng nhân 

dân thành phố giao. Đối với chi đầu tư phát triển thì tỷ lệ giải ngân còn tương đối 

thấp với nhiều nguyên nhân như theo Báo cáo tình hình xây dựng cơ bản năm 

2022 của thành phố được trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân thành phố. 

Trên đây là Báo cáo của Sở Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 

27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về 

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

Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kính báo cáo đến Hội đồng nhân dân 

thành phố./. 

Nơi nhận: 
- HĐND thành phố: “để báo cáo:’; 

- UBND thành phố: “để báo cáo”; 
- Lưu: VT, QLNS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Nghị 
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