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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2009/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 3 năm 2009

CHỈ THỊ
Về việc ñiều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009
ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ðảng bộ thành phố Cần Thơ
lần thứ XI ñã ñề ra; dự báo năm 2009 thành phố sẽ gặp khó khăn hơn do suy giảm kinh tế,
tài chính toàn cầu tác ñộng ảnh hưởng ñến kinh tế nước ta; trên cơ sở những kết quả ñạt
ñược về kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách thành phố năm 2008 và ñể tiếp tục phát huy
tinh thần năng ñộng, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phấn ñấu
hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2009 theo Nghị quyết số
15/2008/NQ-HðND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội ñồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám ñốc sở, thủ trưởng các cơ quan
ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nội dung sau:
I. Về thu ngân sách:
1. Giao Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng
các ñơn vị liên quan có trách nhiệm:
- Triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm
2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác chỉ ñạo thu thuế năm
2009, bảo ñảm thu ñúng, thu ñủ, thu kịp thời theo quy ñịnh của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,
Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế quận, huyện và ñơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm
tra, ñôn ñốc ñảm bảo các khoản thu phát sinh tại ñơn vị thuộc ngành Thuế quản lý nộp
ñúng, ñủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước (sau ñây viết tắt là NSNN);
- Thực hiện việc giảm thuế, giãn thời hạn nộp thuế ñối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa,
doanh nghiệp có hoạt ñộng sản xuất, gia công, chế biến nông, thủy sản, dệt may,…
theo ñúng quy ñịnh của Chính phủ; triển khai kịp thời các chính sách tài chính gồm:
giảm thuế, giãn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng,... theo nội dung Nghị quyết số
30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách
nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo ñảm an sinh xã hội và
các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Tài chính;

