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CHỈ THỊ
Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng những tháng cuối năm 2012

Từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố gặp khó khăn, 
đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách địa phương, để bảo đảm sự chủ động trong 
điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 theo dự toán đã được 
HĐND thành phố phê duyệt; trên cơ sở Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ 
tướng Chính phủ và ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố tại Công văn số 
493/HĐND-VP ngày 10/9/2012, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, 
ngành, Hội đoàn thể, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập 
trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý điều hành ngân sách theo Nghị 
quyết của HĐND thành phố và chỉ đạo của UBND thành phố; trong đó, cần tập trung 
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Cục Hải quan, Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp các quận, huyện, các Sở, 

ngành có liên quan bám sát tình hình thực tế thu ngân sách, chủ động có giải pháp tập 
trung đôn đốc thu các khoản giảm, gia hạn, nợ thuế, tiền sử dụng đất đến kỳ phải nộp 
theo quy định. Phấn đấu thực hiện thu ngân sách đạt trên 75% dự toán đã được giao. 
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Cơ quan Thuế các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo 
việc phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi 
miễn, giảm, gia hạn thuế theo Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc 
hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. Tham mưu UBND các 
cấp chỉ đạo xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu ngân sách nhà 
nước, khai thác nguồn thu, xử lý cưỡng chế, thu hồi nợ đọng.

b) Rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên từng 
địa bàn đôn đốc thu kịp thời, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện; 
trong đó, cần chú trọng khai thác các khoản thuế phát sinh mới như xây dựng tư nhân, 
xây dựng ngoại tỉnh để tăng thu ngân sách, bù đắp các khoản giảm thu.

c) Kịp thời kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí 
và thu khác vào ngân sách nhà nước; trong đó, cần tập trung rà soát những lĩnh vực 
kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống… điều chỉnh thuế hợp lý và chống 
thất thu thuế. Thực hiện công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự, thủ tục.

d) Rà soát, phân loại nợ đọng thuế và xây dựng kế hoạch thu thuế nợ đọng phù 
hợp với từng đối tượng nợ. Đôn đốc thu đối với số thuế được gia hạn đến hạn phải nộp 
vào ngân sách. 



e) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế; trong đó, tập trung những doanh 
nghiệp có số thu lớn, những ngành nghề có rủi ro cao. Phối hợp giữa cơ quan thu, cơ 
quan tài chính và các lực lượng chức năng (Công an, Ngân hàng, Kho bạc, Quản lý Thị 
trường…) trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng; phối hợp kiểm 
tra tình hình quản lý sử dụng hóa đơn, xử lý kịp thời hành vi bán hàng không xuất hóa 
đơn, không kê khai thuế.

f) Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng 
phối hợp chỉ đạo và làm việc với các Ngân hàng Thương mại xử lý các khoản thu vào 
ngân sách kịp thời; đặc biệt là việc xử lý trên các tài khoản tạm thu của KBNN tại các 
Ngân hàng Thương mại.

2. Giao Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp cùng 
Cục Hải quan và các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường phòng, chống gian lận 
thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tăng cường triển 
khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về quản lý giá đối với những mặt hàng 
thuộc danh mục nhà nước định giá, mặt hàng thực hiện bình ổn giá, những mặt hàng 
thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

4. Cục Thuế chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, các cơ quan đơn vị có liên quan 
làm việc với các Ngân hàng Thương mại để phối hợp thành lập tổ công tác xây dựng 
phương án quản lý, đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Yêu cầu các Sở, ngành, Hội đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện:
1. Về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản:
a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng Văn phòng UBND thành 

phố, Sở Tài chính rà soát đề xuất cắt giảm, giãn những danh mục công trình chưa cần 
thiết, chưa cấp bách, trình UBND thành phố phê duyệt danh mục các dự án được giải 
ngân kế hoạch năm 2012 và danh mục các dự án cắt giảm chuyển sang năm sau thực 
hiện để tập trung vốn năm 2012 cho các công trình trọng điểm.

b) Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư 
phát triển đối với nguồn vốn đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình 
mục tiêu quốc gia, vốn ODA theo đúng quy định.

c) Đối với chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách tập trung và nguồn thu khai 
thác quỹ đất của thành phố, giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp cùng Sở Kế 
hoạch và Đầu tư rà soát lại toàn bộ danh mục công trình trọng điểm ưu tiên được giải 
ngân năm 2012 theo ý kiến của lãnh đạo thành phố; phối hợp với Sở Tài chính và 
KBNN cân đối nguồn vốn, tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định điều hành 
ngân sách để thanh toán vốn đầu tư cho công trình trọng điểm đảm bảo hiệu quả, phù 
hợp với tiến độ thu ngân sách.

d) Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính, KBNN Đà Nẵng quản lý chặt chẽ công tác giải ngân vốn đầu tư và công 
khai cho các chủ đầu tư biết; chỉ thực hiện giải ngân đối với các dự án, công trình được 
UBND thành phố thống nhất bằng văn bản.



2. Về quản lý chi thường xuyên:
a) Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

chi thường xuyên; thực hiện cắt giảm toàn bộ các khoản chi mua sắm chưa thật sự cần 
thiết, rà soát và cắt giảm dự toán đã bố trí cho các dự án, chương trình, vốn quy hoạch 
thuộc các nhiệm vụ chi sự nghiệp để cắt giảm, giãn chi sang năm sau; rà soát; sắp xếp 
lại, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; tiết 
giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí tiếp 
khách, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước,… 

b) Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên và thực hiện chi những 
nhiệm vụ đã được bố trí trong dự toán theo khả năng và tiến độ thu ngân sách. Không 
bổ sung ngoài dự toán và tạm ứng, trừ trường hợp thật sự cấp bách được UBND thành 
phố có ý kiến bằng văn bản; ưu tiên chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các 
khoản liên quan đến chế độ, chính sách đối với con người và an sinh xã hội. Trong điều 
kiện nguồn thu ngân sách chưa đảm bảo, cần rà soát một số lĩnh vực và thực hiện rút 
hạn mức dự toán không quá mức bình quân tháng. 

c) Giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 
soát chi ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng chế 
độ quy định, tham mưu UBND thành phố điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu 
ngân sách. Thực hiện chuyển nguồn theo đúng Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/9/2012 
của Thủ tướng. 

d) Kể từ tháng 10/2012 đến hết năm 2012: Giao Sở Tài chính và KBNN thực 
hiện thông báo dự toán ngân sách hàng tháng đối với chi hoạt động thường xuyên của 
các đơn vị dự toán thuộc thành phố quản lý với mức dự toán thông báo bằng với tốc độ 
thu ngân sách tại thời điểm.

e) Việc quản lý dự toán chi trên hệ thống Tabmis từ khâu nhập, phân bổ, rút dự 
toán được thực hiện theo đúng quy trình của hệ thống và các quy định về quản lý điều 
hành ngân sách.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
a) Căn cứ khả năng thu ngân sách để chủ động tổ chức điều hành chi ngân sách 

địa phương. Trường hợp thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán giao thì UBND 
quận, huyện phải chủ động giảm chi tương ứng theo quy định, chủ động sử dụng các 
nguồn lực tài chính của địa phương theo quy định của Luật NSNN để bảo đảm cân đối 
ngân sách địa phương. 

b) Chủ động dành nguồn từ ngân sách và sử dụng dự phòng ngân sách địa 
phương để tập trung cho các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 
dịch bệnh và xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa 
phương. Hạn chế tối đa đề nghị ngân sách thành phố hỗ trợ, ứng vốn.

c) Trường hợp ngân sách địa phương trong quá trình điều hành bị thiếu hụt 
nghiêm trọng dẫn đến không đảm bảo chi lương và các khoản có tính chất lương do 
nguồn thu chưa tập trung kịp; sau khi đã sử dụng các nguồn lực tài chính của địa 



phương vẫn không đủ đáp ứng các nhu cầu chi thiết yếu, UBND các quận, huyện xây 
dựng phương án cụ thể báo cáo Sở Tài chính để trình UBND thành phố xem xét xử lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể, Chủ tịch UBND 

các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có 
kế hoạch cụ thể để triển khai Chỉ thị này, chỉ đạo điều hành để bảo đảm hoàn thành 
nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo dự toán được duyệt; trong điều hành thu, chi ngân 
sách phải thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho Bạc Nhà 
nước Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đà 
Nẵng và các Sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả 
triển khai thực hiện Chỉ thị; tổng hợp, báo cáo tình hình tại cuộc họp giao ban hàng 
tháng của lãnh đạo UBND thành phố với các Sở, ngành, quận, huyện./.
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