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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2019
Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi
mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của thời
kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.
Việc xây dựng dự toán thu NSNN năm 2019 nhằm đảm bảo chủ động trong điều
hành NSNN, góp phần thực hiện mục tiêu huy động thu NSNN giai đoạn 2016 - 2020
theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ
2015 - 2020 đã đề ra. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố chỉ thị:
1. Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố,
Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2019 của địa phương; trên cơ sở đánh giá sát tình hình
thực tế, phân tích yếu tố tăng, giảm tác động đến phát triển kinh tế của địa phương,
đơn vị mình, có giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, tổ chức rút kinh
nghiệm; chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khai công tác thu
ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN theo Nghị
quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành
phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và Nghị
quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành
phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019.
2. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở
Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận, huyện căn cứ dự
toán thu năm 2019 được giao, phân bổ giao dự toán thu NSNN năm 2019 cho quận,
huyện trên cơ sở tính đúng, tính đủ các khoản thu, phù hợp với khả năng tăng trưởng
của từng quận, huyện; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện
khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu
quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN. Bên cạnh đó, đề ra các
giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong

