CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 15-01-2013
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 01 năm 2013

83

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2013
Năm 2013, dự báo tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, tăng trưởng tín dụng thấp,
nợ xấu và hàng tồn kho cao. Chính phủ ñã có chủ trương tiếp tục thực hiện chính sách tiền
tệ chặt chẽ, giảm ñầu tư công,… qua ñó dự báo sẽ ảnh hưởng ñến tình hình phát triển
kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân thành phố
ñã ñề ra các giải pháp thực hiện như: Giảm ñầu tư công nhằm ñảm bảo ổn ñịnh kinh
tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; ñồng thời, tiếp tục chỉ ñạo các Sở ngành, ñịa phương tập
trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012
của Quốc hội và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ
và nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc ñẩy phát triển sản xuất kinh
doanh, nhất là thực hiện các chính sách thuế, ñảm bảo ñược nguồn vốn, thúc ñẩy tiêu thụ
sản phẩm, xuất khẩu, nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh, ñảm bảo an sinh
xã hội,… Với quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
năm 2013 ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành phố giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Cần Thơ Chỉ thị Cục trưởng Cục Thuế thành phố, giám ñốc sở, thủ trưởng
các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện,
Giám ñốc các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập trung thực hiện tốt một số nội dung
chủ yếu sau:
1. Giám ñốc sở, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013
của ñịa phương. Trên cơ sở ñánh giá sát tình hình thực tế, phân tích những yếu tố
tăng, giảm tác ñộng ñến phát triển kinh tế - xã hội của ñịa phương của ñơn vị mình,
từ ñó ñề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém, tổ chức rút kinh nghiệm,
xác ñịnh rõ mục tiêu và ñề ra những giải pháp cụ thể ñể thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội ñồng
nhân dân thành phố về việc quyết ñịnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán
ngân sách năm 2013.

