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CHỈ THỊ
Về việc điều hành thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2017
Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
của thành phố Cần Thơ (2016 - 2020) và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành
phố Cần Thơ lần thứ XIII. Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu,
chi ngân sách năm 2017 theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016
của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu
Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận, huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:
I. Về thu ngân sách: Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện: Triển khai và tổ
chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017, tập trung
thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo
các chủ trương và chính sách hiện hành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp
vào ngân sách theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo thu đạt dự toán được giao.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu; ngăn chặn các hành vi
buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế;
tăng cường đôn đốc thu tiền nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh,
thu hồi kịp thời số tiền thuế, tiền phạt phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.
II. Về chi ngân sách:
1. Chi đầu tư phát triển:
a) Căn cứ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2017 được Ủy ban nhân dân
thành phố giao, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận, huyện có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước
năm 2015 (gọi tắt là Luật Ngân sách) và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà
nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015
của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Quyết định số
40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

