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NGHỊ QUYẾT
Về thu chi ngân sách và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách
6 tháng cuối năm 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc
hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc
thù phát triển thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện
pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình số 79/TTrUBND ngày 23 tháng 06 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về sử dụng
nguồn vốn cho vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo Nghị định số 79/2019/NĐCP chưa giải ngân; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân
dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ
họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.Thống nhất tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng
đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 theo
đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tạiBáo cáo số 164/BC-UBND ngày
17/6/2021.Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực
hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh
doanh, thúc đẩy đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, chỉ đạo triển khai thực
hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu với quyết tâm cao nhất để thực hiện nhiệm
vụ thu ngân sách năm 2021 theo kế hoạch đề ra. Trong đó lưu ý:

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá sát tình hình thu ngân sách trên địa bàn
theo từng lĩnh vực thu, sắc thuế; phân tích các yếu tố ảnh hưởng tăng, giảm thu;
từ đó tham mưu các giải pháp thu phù hợp theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu,
sắc thuế; kịp thời phát hiện các khoản thu phát sinh mới, khoản thu người nộp
thuế chưa kê khai nộp hoặc kê khai không đúng quy định; tập trung chỉ đạo công
tác quản lý, đôn đốc thu nợ đọng thuế để thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà
nước.
- Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của
Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; đảm bảo mọi
người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ của Nhà
nước nhằm khắc phục khó khăn, ứng phó với dịch bệnh COVID-19.
- Khẩn trương tổ chức đấu giá các lô đất đã có chủ trương; đồng thời làm
rõ tính khả thi, có kế hoạch cụ thể trong việc huy động nguồn lực từ tiền sử dụng
đất để cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
- Tăng cường công tác quản lý tài sản công; sắp xếp xử lý các cơ sở nhà
đất, nhà công sản, công sở theo quy định.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến tiến độ thu ngân sách, điều hành chi
ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù
hợp với tiến độ thu. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành các dự án
đầu tư công theo kế hoạch. Triển khai thực hiện dự toán thu, chi của đơn vị dự
toán ngân sách quận, phường từ ngày 01/7/2021 đảm bảo đầy đủ, đúng chế độ
chính sách quy định.
- Chỉ đạo áp dụng biện pháp thanh tra, kiểm tra thuế phù hợp trong điều
kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp để triển khai thực hiện kế
hoạch thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với một số ngành nghề, lĩnh vực
có rủi ro cao về thuế như: Kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên
nền tảng công nghệ số, chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết....
- Ngoài ra, để chủ động, xây dựng có hiệu quả Nghị quyết về phân cấp
nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ chi thường xuyên và tỷ lệ phần trăm
(%) phân chia các khoản thu cho thời kỳ ổn định ngân sách mới (2022-2025) để
triển khai từ đầu năm 2022, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, tổng kết
đánh giá hiệu quả chi ngân sách cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư trong
thời kỳ ổn định ngân sách (2017-2021); đánh giá hiệu quả mang lại so với nguồn
lực bỏ ra, để làm cơ sở cân đối, xây dựng định mức phân bổ dự toán cho thời kỳ
ổn định ngân sách mới. Đồng thời, chỉ đạo sớm xây dựng cơ chế chính sách đặc
thù phát triển huyện Hòa Vang theo như kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy
để có cơ sở phân cấp ngân sách cho thời kỳ ổn định ngân sách mới.
Điều 2.Thống nhất chủ trương ủy thác 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng) cho
Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng để cho vay chương trình giải
quyết việc làm theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 79/TTr-UBND

ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc sử dụng nguồn vốn cho vay trả nợ tiền sử
dụng đất tái định cư theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP chưa giải ngân. Đề nghị
Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ủy
thác nguồn vốn đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này theo quy định của pháp luật.
2.Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ
2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ nhấtngày 25tháng 6 năm 2021./.
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