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THÔNG BÁO
Ket luận của đồng chí Chủ tịch ƯBND thành phố
tại buổi làm việc với phòng Tài chính - Ke hoạch thành phố

Ngày 27/3/2015, Chủ tịch ƯBND thành phố chủ trì làm việc với tập thể
phòng Tài chính - Ke hoạch đế giải quyết các khó khăn, kiến nghị, đề xuất của
đơn vị. Tham dự buối làm việc có các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố;
lãnh đạo các phòng ban thành phố: Tài nguyên- Môi trường; Nội vụ; Trung tâm
Phát triển quỹ đất; Chi cục Thuế; Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng HĐNDUBND.
Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của phòng Tài chính - Kế hoạch; ý kiến
tham gia, thảo luận của các thành viên dự họp, Chủ tịch ƯBND thành phố chỉ đạo
như sau:
ƯBND thành phố biểu dương tập thể phòng Tài chính - Ke hoạch đã có
nhiều nồ lực, cố gắng giúp ƯBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố trong
việc điều hành công tác tài chính của thành phố, hoàn thành tốt nhiệm, vụ thu, chi
ngân sách năm 2014 trong điều kiện tình hình kinh tế gặp không ít khó khăn.
Tuy nhiên, có lúc công tác tham mưu của phòng chưa đạt yêu cầu về chất
lượng và thời hạn quy định; sự phối kết hợp trong công tác giữa phòng với các
đơn vị khác có lúc chưa tốt, dẫn đến việc tham mưu cho ƯBND thành phố điều
hành công tác thu, chi ngân sách chưa đạt hiệu quả cao nhất.
Năm 2015, để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu cho UBND thành
phố, Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị đơn vị nghiêm túc khắc phục các tồn tại,
hạn chế; đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan để triển khai thực hiện có hiệu
quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Rà soát các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015
(các công trình đã đâu tư đưa vào sử dụng từ năm 2014 trở về trước) đến thời
điếm hiện tại đã thanh toán gần xong, tham mưu UBND thành phố tập trung giải
ngân, thanh toán dứt điếm cho những công trình này trong năm 2015, không để
kéo dài qua năm 2016.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư kiểm tra,
rà soát và đề xuất hướng xử lý ngay những tồn tại, vướng mắc của các công trình,
dự án đã và đang triến khai thực hiện đầu tư trên địa bàn.
3. Phối hợp với Chi cục Thuế thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra công
tác thu thuế tại các Đội thuế trực thuộc Chi cục Thuế thành phố (sổ thuế Chi cục

Thuế thành phổ đang quản lý, thu với số thuế theo sổ bộ thuế; thái độ của cán bộ
thu thuế đổi với người nộp thuế...).
4. v ề xử lý chuyển nguồn năm 2014: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch làm
việc với Sở Tài chính để được hướng dẫn về nghiệp vụ, tham mưu UBND thành
phố lập các thủ tục xử lý theo đúng quy định hiện hành.
5. v ề khai thác quỹ đất tại khu quy hoạch phía Tây Bắc Duy Tân và khu
quy hoạch phường Ngô Mây: Tham mưu UBND thành phố cân đổi đế có kế hoạch
trả nợ XDCB cho phù hợp (nguôn tha khai thác được từ 02 quỹ đât trên phải ưu
tiên đê thanh toán đâu tư cơ sở hạ tầng tại 02 khu quy hoạch này trước khi điều
tiêt vê UBND tính và trả nợ XDCB cho các nhà thầu của các công trình khác).
6. Đối với đề nghị bố sung biên chế cho phòng Tài chính- K.ế hoạch đế đảm
bảo tương ứng với khối lượng công việc được giao, đồng thời đế công chức yên
tâm công tác: Thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ.
Văn phòng HĐND-UBND thành phố báo để đơn vị biết, triển khai thực
hiện./.
Nơi nltận :
TT.Thanh ủy (b/c);
TT. H Đ N D thành phố (b/c);
Lãnh đạo U B N D thành phố;
Phòng Tài chính- Ke hoạch (t/h);
Các phòng, ban: TN -M T; Chi cục Thuế;
Trung tâm PTQĐ; N ộ i vụ; (đ/b);
- Lãnh đạo và CVVP;

-

-

- L ưu: V T ,U B (Kiều).
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