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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2018

CHỈ THỊ
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

ðể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
ñảm bảo tính khả thi và sát thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm
vụ, các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện và doanh nghiệp nhà nước tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, với các nội dung chủ yếu sau:
A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
I. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố
gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo ñảm môi trường
ñầu tư kinh doanh thuận lợi, bình ñẳng, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh
nghiệp. Tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ñồng bộ gắn với chỉnh trang ñô
thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô
nhiễm môi trường, chủ ñộng ứng phó với biến ñổi khí hậu. ðào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ. Bảo ñảm an sinh xã hội, phúc lợi
xã hội và chăm lo ñời sống nhân dân. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; ñẩy
nhanh quá trình xây dựng chính quyền ñiện tử, ñô thị thông minh; nâng cao hiệu quả
giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, sử dụng
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ngân sách hiệu quả. Giảm mạnh tội phạm, giữ vững ổn ñịnh chính trị, trật tự an toàn
xã hội; mở rộng và nâng cao công tác ñối ngoại, hội nhập quốc tế.
II. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2019
1. Triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương góp phần ổn ñịnh kinh tế
vĩ mô và kiểm soát lạm phát:
Thực hiện các chính sách tiền tệ, tài khóa của Trung ương; tăng cường công tác
phối hợp giữa các ngành, các cấp trong hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát thị trường tín
dụng, thị trường hàng hóa. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của
Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách ñặc
thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tạo ñộng lực và cơ chế mới thúc ñẩy tăng
trưởng kinh tế xã hội thành phố. Phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng tổng sản phẩm nội ñịa
trên ñịa bàn thành phố (GRDP) ñạt 8 - 8,5%; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa
tăng trưởng và ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, bảo ñảm an sinh xã hội.
2. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành
phố
Tập trung thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm
tiếp theo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016
theo tinh thần Chính phủ ñồng hành cùng doanh nghiệp; Quyết ñịnh số 3907/QðUBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ñến năm 2020 và
Quyết ñịnh số 3293/Qð-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2016 về triển khai những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường ñầu tư,
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng
môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo sức
hút mạnh trong ñầu tư và phát triển doanh nghiệp.
ðẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp nhà nước, thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch phê duyệt,
tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại doanh nghiệp theo Nghị quyết số 12NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa XII và Quyết ñịnh số 707/QðTTg ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. ðẩy mạnh phong trào
khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
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3. Thúc ñẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển thị trường trong
nước, ñẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, phấn ñấu cân bằng thương
mại bền vững
Nâng cao tỷ trọng các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao trong
ngành dịch vụ, tạo ñiều kiện chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng tích cực; phát huy
lợi thế của thành phố, phát triển nhanh, hiệu quả một số ngành dịch vụ có lợi thế, có
giá trị gia tăng cao như du lịch, viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng,
bảo hiểm và các dịch vụ khác hỗ trợ kinh doanh. Làm tốt vai trò là trung tâm tiếp
nhận khách du lịch quốc tế, trong nước và tổ chức các chương trình du lịch ñến các
ñịa phương; thúc ñẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững.
Thực hiện có hiệu quả ðề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn thành
phố ñến 2020. ðẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chuyển dịch
cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng các ngành thâm dụng lao ñộng, tăng dần tỷ
trọng các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức, công nghệ cao, có lợi thế cạnh
tranh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp phục vụ nông
thôn. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ thành
phố, Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
Phát huy kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới, nâng cao chất lượng các
tiêu chí ñã ñạt ñược. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học ñể sản xuất giống cây,
giống con chất lượng và năng suất cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây,
giống con của khu vực.
ðẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu ñối với những mặt hàng
không khuyến khích. ða dạng hóa các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, không ñể phụ
thuộc vào một thị trường. Xây dựng hệ thống kho, bãi hiện ñại, hoàn thiện và khai
thác tối ña dịch vụ cảng vận tải, hậu cần hàng hải và xuất - nhập khẩu, vận tải ña
phương thức.
4. Xây dựng kết cấu hạ tầng ñồng bộ, phát triển ñô thị bền vững, bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến ñổi khí hậu
Huy ñộng mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ñồng bộ, hiện ñại
nhằm giải quyết cơ bản ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, di dời
toàn bộ nhà ở ven kênh rạch; xây dựng hạ tầng các lĩnh vực trọng ñiểm. Bổ sung
chính sách khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia ñầu tư, chú ý khai
thác nguồn vốn từ mặt bằng, nhà xưởng, quyền sử dụng ñất ñể có thêm nguồn lực xây
dựng kết cấu hạ tầng ñô thị; ñẩy mạnh kêu gọi và tập trung thực hiện các dự án ñầu tư
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theo phương thức hợp tác công - tư (PPP) tạo bước ñột phá trong huy ñộng vốn ñầu
tư phát triển kết cấu hạ tầng ñô thị.
Thực hiện Chương trình chỉnh trang và phát triển ñô thị giai ñoạn 2016 - 2020;
tập trung di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân ñang sống trên và ven kênh,
rạch; tạo cơ chế ñột phá về quy hoạch, ñất ñai, tài chính hỗ trợ nhà ñầu tư xây dựng
mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp. Xây dựng, nâng cấp các khu dân cư
hiện hữu gắn với chỉnh trang ñô thị; xây dựng, phát triển các khu ñô thị mới ñồng bộ,
văn minh, hiện ñại.
Thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai
ñoạn 2016 - 2020; chủ ñộng phối hợp các bộ ngành Trung ương và các ñịa phương
liên quan tập trung ñầu tư xây dựng hệ thống giao thông cửa ngõ, giao thông công
cộng có sức chở lớn, phát triển ñường vành ñai, ñường trên cao, ñường cao tốc, luồng
tàu ñường biển, ñường sông; kết nối liên thông các loại hình vận tải; kiên quyết chấn
chỉnh trật tự ñô thị và trật tự lòng, lề ñường; có lộ trình và giải pháp khả thi kiểm soát
phương tiện giao thông cá nhân gắn với phát triển giao thông công cộng sức chở lớn;
phát triển các loại hình xe buýt nhanh, ô tô ñiện; huy ñộng mọi nguồn lực phát triển
nhanh ñường sắt ñô thị. Rà soát, tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý tại các khu
vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.
Thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai ñoạn 2016 - 2020; xã hội
hóa hoạt ñộng bảo vệ môi trường, thúc ñẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng
lượng sạch, năng lượng tái tạo. Nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn, phối hợp
các ñịa phương kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải trực tiếp ra sông Sài Gòn. Tuyên
truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân. Thực hiện hiệu quả các dự án
môi trường do các tổ chức quốc tế tài trợ, các chương trình hợp tác quốc tế về bảo vệ
môi trường, ứng phó biến ñổi khí hậu.
Thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai ñoạn 2016 - 2020; tập trung xóa,
kéo giảm các ñiểm ngập nước hiện hữu; kiểm soát, ngăn chặn không ñể phát sinh
ñiểm ngập mới trên ñịa bàn. Nghiên cứu và ñề ra các giải pháp nâng cao khả năng
phòng tránh nhằm giảm thiểu tác ñộng xấu của biến ñổi khí hậu, mực nước biển
dâng; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.
5. Về phát triển giáo dục - ñào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, bảo ñảm
an sinh xã hội:
ðẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai
ñoạn 2016 - 2020. Nâng cao chất lượng giáo dục và ñào tạo của các bậc học; nâng
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cao ñồng ñều chất lượng giáo dục nội thành và ngoại thành, giáo dục hướng nghiệp
và dạy nghề phổ thông. ðổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển ñội ngũ giáo viên
và cán bộ quản lý, ñảm bảo cung cấp ñầy ñủ giáo viên các cấp học, ngành học (nhất
là giáo viên mầm non và tiểu học); nâng cao chất lượng ñội ngũ giáo viên và cơ sở
vật chất của nhà trường; củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, ñáp ứng nhu cầu
học tập của nhân dân; thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy ñộng các nguồn
lực phát triển giáo dục.
Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về ñổi mới công
nghệ, phát triển công nghệ cao, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng khoa học - công nghệ.
Bổ sung chính sách hỗ trợ ñể doanh nghiệp trở thành chủ thể chính của thị trường
khoa học - công nghệ, tích cực ñầu tư cho hoạt ñộng nghiên cứu, phát triển phần
mềm, nâng cao năng lực quản trị sản xuất - kinh doanh, nâng tỷ trọng các yếu tố năng
suất tổng hợp (TFP) ñóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
Thực hiện hiệu quả các chương trình sức khỏe của thành phố, chương trình mục
tiêu quốc gia về y tế và công tác dân số, kế hoạch hóa gia ñình. Nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh; chú trọng năng lực khám chữa bệnh tuyến cơ sở, phát triển mô hình
khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh, mô hình Bác sĩ gia ñình, từng bước giảm tình trạng
quá tải tại các bệnh viện tuyến thành phố. Khuyến khích xã hội hóa, kêu gọi ñầu tư
các bệnh viện, các cơ sở y tế bằng nhiều nguồn vào các cụm y tế cửa ngõ theo quy
hoạch ñược duyệt. Phát triển hệ thống y tế dự phòng ñể chủ ñộng phòng, chống các
dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hiện ñại, văn minh, nghĩa tình, ñậm
ñà bản sắc dân tộc, tăng cường hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống thiết chế văn hóa, thể
dục thể thao. ðẩy mạnh xã hội hóa, huy ñộng nguồn lực của xã hội ñầu tư vào các
lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt ñộng văn hóa, thông
tin, thể thao; hạn chế tối ña việc sử dụng ngân sách nhà nước ñể tổ chức lễ hội.
Thực hiện ñầy ñủ và toàn diện các chính sách bảo ñảm an sinh và nâng cao phúc
lợi xã hội. Thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo hướng phát
huy nội lực; kết hợp sự trợ giúp của cộng ñồng quốc tế, nhằm tăng khả năng tiếp cận
của người nghèo ñối với các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục - ñào tạo, y tế, việc làm,
bảo hiểm xã hội, nhà ở, ñiều kiện sống, thông tin). Từng bước thu hẹp khoảng cách
giàu nghèo.
6. Thực hiện hiệu quả ðề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành ñô
thị thông minh giai ñoạn 2017 - 2020, tầm nhìn ñến năm 2025”; Chương trình cải
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cách hành chính giai ñoạn 2016 - 2020. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, ñiều tra ñể
phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Giải quyết khiếu nại, tố cáo,
bảo ñảm ổn ñịnh chính trị, xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi
phạm ñể củng cố lòng tin của nhân dân ñối với ðảng và Nhà nước.
7. Tăng cường quốc phòng, bảo ñảm giữ vững ổn ñịnh chính trị và trật tự an toàn
xã hội. Có các phương án tác chiến cụ thể ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra,
không ñể bị ñộng, bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền ñịa phương với lực
lượng công an trong công tác ñấu tranh phòng, chống tội phạm; nắm chắc tình hình,
âm mưu và các hoạt ñộng chống phá của các thế lực thù ñịch, bọn cơ hội chính trị.
Phòng chống cháy nổ và ñảm bảo trật tự an toàn giao thông.
8. Tổ chức tốt các hoạt ñộng ñối ngoại song phương, ña phương, thực hiện hiệu
quả tiến trình hội nhập quốc tế. ðổi mới và ña dạng hình thức quan hệ với các ñối tác,
tăng cường giao lưu ñối thoại qua ñó thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác của
thành phố với các nước. Chú trọng công tác quảng bá hình ảnh ñất nước và thành phố
ñể thu hút các nhà ñầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia xây dựng quê hương.
9. Thực hiện tốt công tác bảo ñảm an ninh, an toàn thông tin mạng. Xử lý
nghiêm các vi phạm, các trường hợp ñưa tin không ñúng sự thật. Tăng cường công
tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm
tạo sự ñồng thuận xã hội; ñấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật,
chống phá chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thông
tin ñầy ñủ, kịp thời các vấn ñề ñược dư luận, xã hội quan tâm.
III. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách thành phố năm 2019 và kế hoạch
tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021
Năm 2019 là năm triển khai ñồng bộ các Nghị quyết của Trung ương, Chính
phủ, Hội ñồng nhân dân thành phố; là năm thứ 4 triển khai kế hoạch phát triển kinh tế
- văn hóa - xã hội thành phố giai ñoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 111/2016/NQHðND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân thành phố. Tiếp tục triển
khai Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về cơ
cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công bảo ñảm nền tài chính quốc gia an toàn,
bền vững. Việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân
sách nhà nước 03 năm phải dựa trên cơ sở ñánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018, lũy kế việc thực hiện 03 năm 2016 - 2018, bám sát các
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và giai ñoạn 2016 - 2020, kế
hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020; cân ñối nguồn lực ñể thực hiện
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các chế ñộ, chính sách ñã ñược cấp có thẩm quyền ban hành và ñảm bảo công khai,
minh bạch, ñúng quy ñịnh của pháp luật; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; thực
hiện cơ cấu lại ngân sách gắn với việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế,
ñổi mới khu vực sự nghiệp công; rà soát lồng ghép các chế ñộ, chính sách, nhiệm vụ
ñảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí. Tăng cường quản lý thu, sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả các nguồn lực công.
1. ðối với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019:
a) Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 ñược xây dựng tích cực, theo ñúng
chính sách, chế ñộ thu ngân sách nhà nước hiện hành ñảm bảo tính ñúng, tính ñủ từng
khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu; bao gồm toàn bộ các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí
và các khoản thu khác trên ñịa bàn trên cơ sở ñánh giá sát khả năng thực hiện thu
ngân sách nhà nước năm 2018; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do các quy
ñịnh ñiều chỉnh chính sách theo lộ trình cắt giảm thuế ñể thực hiện các cam kết hội
nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, gian lận thương
mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, phát hiện và ngăn chặn hành vi chuyển gia, trốn lậu
thuế; tăng cường xử lý nợ ñọng thuế.
- Dự toán thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất ñược xây dựng trên cơ sở kế hoạch ñấu
giá quyền sử dụng ñất, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, ñất ñã ñược cấp có thẩm quyền
phê duyệt theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017
của Chính phủ quy ñịnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
- Dự toán nguồn thu xổ số kiến thiết và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho chi
ñầu tư phát triển, trong ñó ưu tiên ñể ñầu tư lĩnh vực giáo dục, ñào tạo và dạy nghề, y
tế, xây dựng nông thôn mới, công trình ứng phó biến ñổi khí hậu và công trình ứng phó
biến ñổi khí hậu khác theo quy ñịnh.
b) Căn cứ ñiều kiện, ñặc ñiểm và tốc ñộ tăng trưởng kinh tế trên ñịa bàn ñể xây
dựng dự toán thu năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế; dự toán thu nội ñịa (không
kể thu tiền sử dụng ñất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ
tức và lợi nhuận sau thuế) tăng bình quân tối thiểu 12% so với ñánh giá ước thực
hiện năm 2018. Dự toán thu từ hoạt ñộng xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu
4% so với ñánh giá ước thực hiện năm 2018.
2. ðối với dự toán chi ngân sách ñịa phương năm 2019:
a) Căn cứ vào nguồn thu ngân sách ñịa phương ñược hưởng theo phân cấp, trên
cơ sở mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai ñoạn 2016-2020 và
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mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019; xây dựng dự toán chi năm
2019 phù hợp với các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách giai ñoạn 2016-2020 theo Nghị
quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW1, Nghị quyết số 19-NQ/TW2 của Bộ
Chính trị và Kế hoạch số 198-KH/TU3 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
b) Dự toán chi ngân sách ñịa phương năm 2019 ñược xây dựng trên cơ sở tiếp
tục quán triệt yêu cầu thực hiện triệt ñể tiết kiệm, chống lãng phí, minh bạch ngay từ
khâu xác ñịnh nhiệm vụ; chủ ñộng sắp xếp các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức ñộ cấp
thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2019. Tăng cường quản lý, sử
dụng hiệu quả nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước.
c) Tiếp tục ñánh giá, rà soát các chế ñộ, chính sách, ñịnh mức hiện hành của
từng ngành, từng lĩnh vực. Chủ ñộng dự kiến ñầy ñủ nhu cầu kinh phí thực hiện các
chính sách, chế ñộ, nhiệm vụ mới ñã ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh. Chỉ trình
cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, ñề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và
có nguồn bảo ñảm.
d) Các Sở ngành, quận - huyện báo cáo tình hình thu chi tài chính năm 2018 và
dự kiến kế hoạch thu - chi tài chính năm 2019 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài
ngân sách thuộc phạm vi quản lý khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm
2019.
ñ) Về ñịnh hướng chi ñầu tư phát triển:
- Chi ñầu tư phát triển nguồn ngân sách thành phố năm 2019 phải phục vụ mục
tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và giai ñoạn 5 năm 2016
- 2020 của thành phố; ñảm bảo thực hiện theo lộ trình 7 chương trình ñột phá ñã ñược
Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ X thông qua; phù hợp với Kế
hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và khả năng cân ñối của ngân sách
thành phố.
- Trong ñiều kiện nguồn vốn ngân sách thành phố còn hạn hẹp, cân ñối thu chi
còn nhiều khó khăn, việc bố trí kế hoạch ñầu tư xây dựng năm 2019 phải tuân thủ

1

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa
XII về một số vấn ñề về tiếp tục ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực,
hiệu quả
2
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa
XII về tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự
nghiệp công lập
3
Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25/6/2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa XII “Một số vấn ñề về tiếp tục ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống Chính trị tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả”
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nghiêm các quy ñịnh hiện hành của nhà nước về quản lý ñầu tư công4, ñảm bảo các
dự án ñầu tư ñược giao kế hoạch ñều phù hợp với quy hoạch và có ñầy ñủ thủ tục
theo quy ñịnh; rà soát, ñánh giá lại kế hoạch ñầu tư công trung hạn; kiến nghị ñiều
chỉnh trong phạm vi tổng mức kế hoạch ñã ñược phê duyệt cho phù hợp với yêu cầu
phát triển mới; ưu tiên bố trí dự toán năm 2019 ñể thanh toán nợ xây dựng cơ bản,
thu hồi vốn ứng trước, bố trí vốn cho các dự án hoàn thành ñưa vào sử dụng trong
năm 2019. Ưu tiên bố trí vốn ñầu tư lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, y tế, chương trình
mục tiêu nông thôn mới, chương trình ứng phó biến ñổi khí hậu và chương trình phúc
lợi xã hội khác theo quy ñịnh.
- Toàn bộ số thu sắp xếp lại, xử lý tài sản công (trong ñó có nhà, ñất) và số thu
từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (sau khi trừ chi phí liên quan) phải nộp ngân sách
nhà nước và ñược ưu tiên bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước cho mục ñích
ñầu tư phát triển theo quy ñịnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản
hướng dẫn Luật. Các cơ quan, ñơn vị lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm
2019 từ nguồn thu này gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính ñể tổng hợp dự toán
ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh.
- Xây dựng kế hoạch huy ñộng và trả nợ (cả gốc và lãi) cho ñầu tư phát triển
theo ñúng quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các Nghị
ñịnh có liên quan; thực hiện ñánh giá ñầy ñủ tác ñộng của nợ ngân sách ñịa phương,
nhu cầu huy ñộng vốn cho chi ñầu tư phát triển trong trung hạn; bảo ñảm số dư nợ
huy ñộng (bao gồm cả số dự kiến trong năm) không vượt quá hạn mức theo quy ñịnh.
Tăng cường các giải pháp huy ñộng vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài
nước ñể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Thành phố, các dự án có thể thu hồi vốn trực
tiếp.
e) Về ñịnh hướng dự toán chi thường xuyên:
- Dự toán chi thường xuyên ñược xây dựng trên cơ sở mục tiêu của Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
của thành phố; căn cứ thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách năm 2017, ước thực hiện
năm 2018, các chế ñộ, chính sách và ñịnh mức chi thường xuyên ñã ñược ban hành, xây
dựng dự toán chi (ñầu tư và chi thường xuyên) chi tiết từng lĩnh vực chi theo quy
ñịnh của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.
- Dự toán chi thường xuyên phải bảo ñảm triệt ñể tiết kiệm, gắn với việc thực
hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 17-KL/TW và Kế hoạch số 1984

Bao gồm các quy ñịnh của Luật ðầu tư công và các Nghị ñịnh hướng dẫn; Luật NSNN năm 2015.

CÔNG BÁO/Số 80/Ngày 15-9-2018

95

KH/TU về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ
thống chính trị. Thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế,
giảm ñầu mối, tránh chồng chéo; triệt ñể tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát
sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và
trang thiết bị ñắt tiền, khuyến khích thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công và
sử dụng các dịch vụ phục vụ hoạt ñộng chính quyền thành phố (xe, bảo vệ, tạp vụ)
theo ðề án cung ứng dịch vụ tổng hợp thành phố; hạn chế tối ña tổ chức hội nghị, lễ
hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài.
- Ưu tiên bố trí vốn chi phát triển sự nghiệp giáo dục - ñào tạo , y tế, khoa học công nghệ, văn hóa - thể thao, môi trường, ñảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công
tác chi quốc phòng, an ninh, bảo ñảm giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong tình hình
mới; ưu tiên bố trí cho một số lĩnh vực quan trọng theo các Nghị quyết của ðảng bộ
và Hội ñồng nhân dân thành phố; chi quản lý hành chính nhà nước, ñảng, ñoàn thể
bảo ñảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.
- Tập trung hoàn thiện, ban hành các danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân
sách nhà nước; ñẩy nhanh việc ñổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại
hệ thống các ñơn vị công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW; ñẩy mạnh việc
ñặt hàng, giao nhiệm vụ cho ñơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp
công theo khối lượng, ñơn giá ñược phê duyệt và nghiệm thu theo kết quả thực hiện
nhiệm vụ.
- Thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy ñịnh của Chính phủ
và hướng dẫn của Bộ Tài chính; lưu ý bố trí nguồn dành ra do triển khai thực hiện các
Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW.
- Bố trí dự phòng ngân sách ñịa phương theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà
nước năm 2015 ñể chủ ñộng ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và giải quyết
những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.
- Chủ ñộng xây dựng dự toán chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng, xây
dựng dự toán số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2019 ñể ñề nghị
ngân sách Trung ương tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và bổ
sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố theo quy ñịnh.
3. Xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021
Trên cơ sở kế hoạch 05 năm về phát triển kinh tế - xã hội và ñầu tư công giai
ñoạn 2016 - 2020; các mục tiêu ñịnh hướng cơ cấu lại ngân sách theo Nghị quyết số
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07-NQ/TW của Bộ Chính trị, căn cứ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong thời
gian 02 năm còn lại của kế hoạch 05 năm 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính - ngân
sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03
năm 2019 - 2021 theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn
bản hướng dẫn.
Kế hoạch chi ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021 của các Sở, ban ngành,
ñơn vị, Ủy ban nhân dân các quận - huyện ñược lập trên cơ sở dự kiến trần chi
ngân sách năm 2018, năm 2019 và năm 2020 do cơ quan có thẩm quyền thông báo
cho từng cơ quan, ñơn vị.
Trong quá trình lập kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019 - 2021, cần rà
soát, cập nhật, ñánh giá việc thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ
công ñã ñề ra cho cả giai ñoạn 2016 - 2020, ñề xuất các giải pháp phấn ñấu phát triển
quy mô ngân sách theo hướng an toàn, bền vững. Trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch hành
ñộng triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, tính toán ñầy
ñủ các tác ñộng, xác ñịnh nguồn lực ngân sách có thể dành ra từ việc sắp xếp lại bộ
máy tổ chức, tinh giản biên chế, ñổi mới khu vực sự nghiệp công ñể tạo nguồn cải
cách tiền lương.
4. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2019, các sở - ban - ngành và
Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung chỉ ñạo tổ chức thực hiện công tác quyết
toán; kiểm tra, xét duyệt và thẩm ñịnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo
ñúng quy ñịnh; tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn
ñầu tư phát triển; xử lý, giải quyết ngay từ khâu xây dựng dự toán những tồn tại, sai
phạm trong bố trí dự toán chi ngân sách chưa phù hợp với tình hình thực tế triển khai
thực hiện chính sách và Nghị quyết của ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội ñồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân thành phố mà ñã ñược cơ quan thanh tra, kiểm toán phát
hiện, kiến nghị theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
IV. Kế hoạch ñầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2019
Xây dựng kế hoạch ñầu tư công năm 2019 theo ñúng quy ñịnh của Luật ðầu tư
công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị ñịnh hướng dẫn Luật ðầu tư công, Luật
Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong ñó, ưu tiên bố trí
vốn cho các chương trình, dự án theo thứ tự như sau:
- Ưu tiên bố trí vốn ñể thanh toán cho các dự án ñã có khối lượng thực hiện
nhưng chưa ñược bố trí kế hoạch vốn ñể thanh toán; bố trí vốn ñể hoàn ứng trước; dự
án dự kiến hoàn thành năm 2019 (theo tiến ñộ trong quyết ñịnh ñầu tư, khả năng cân

CÔNG BÁO/Số 80/Ngày 15-9-2018

97

ñối vốn và khả năng thực hiện trong năm); tập trung bố trí vốn ñể thực hiện các công
trình, dự án thuộc các Chương trình ñột phá ñã ñược Nghị quyết ðại hội ðảng bộ
thành phố lần thứ X thông qua.
- Vốn ñối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu ñãi của các nhà tài trợ
nước ngoài; vốn ñầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức ñối tác
công tư (PPP);
- Bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ñối với các dự
án ñã hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý theo quy ñịnh của Luật ñất ñai năm 2013.
- Vốn thực hiện các Chương trình ñầu tư công ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành
phố thông qua;
- Vốn phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý;
- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến ñộ ñược phê duyệt;
- Sau khi bố trí ñủ vốn cho các dự án nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét bố trí
cho các dự án khởi công mới ñã có ñầy ñủ thủ tục ñầu tư theo quy ñịnh của Luật ðầu
tư công và các văn bản pháp luật có liên quan. Bố trí ñủ vốn ñể ñảm bảo hoàn thành
dự án theo ñúng thời gian quy ñịnh.
- Bố trí vốn chuẩn bị ñầu tư cho các dự án ñể chủ ñầu tư lập thủ tục ñầu tư theo
quy ñịnh.
- ðối với kế hoạch ñầu tư từ nguồn thu ñể lại cho ñầu tư chưa ñưa vào cân ñối
ngân sách nhà nước, tính toán xác ñịnh ñủ các khoản thu ñể ñảm bảo ñủ nguồn vốn
ñầu tư cho các dự án theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công.
B. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ðỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
I. Phân công thực hiện
1. Sở Kế hoạch và ðầu tư:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tính toán, xác ñịnh các phương án, các cân
ñối lớn ñể làm cơ sở hướng dẫn cho các sở - ban - ngành, quận - huyện xây dựng kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở - ban - ngành, quận - huyện và các ñơn vị liên
quan xây dựng kế hoạch vốn ñầu tư công của thành phố năm 2019.
c) Lập dự toán kinh phí ñể xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
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2019 và công việc liên quan ñể thực hiện kế hoạch này.
d) Tham mưu, làm việc với Bộ Kế hoạch và ðầu tư về mức bố trí chi ñầu tư từ
ngân sách cho thành phố năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.
2. Sở Tài chính:
a) Hướng dẫn các sở - ban ngành, quận - huyện ñánh giá tình hình thực hiện dự
toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; lập dự toán ngân sách nhà nước năm
2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 phù hợp với quy
ñịnh của Luật ðầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật; xây dựng và thông báo trần chi ngân sách cho các cơ quan,
ñơn vị theo quy ñịnh tại Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017
của Bộ Tài chính.
b) Xây dựng phương án phân bổ chi thường xuyên của ngân sách năm 2019 báo
cáo Ủy ban nhân dân thành phố ñể trình Hội ñồng nhân dân thành phố quyết ñịnh.
c) Phối hợp với Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố và Sở Kế hoạch
và ðầu tư xây dựng, tổng hợp dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 báo cáo Ủy ban nhân dân
thành phố ñể trình Hội ñồng nhân dân thành phố quyết ñịnh.
d) Phối hợp Sở Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan liên quan tổng hợp, ñề nghị
Trung ương phân bổ dự toán số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thực
hiện các chương trình có mục tiêu năm 2019 của thành phố.
3. Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế
hoạch ñầu tư công nguồn ngân sách thành phố năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân
sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 của ngành, lĩnh vực phụ trách.
b) Các cơ quan nhà nước theo chức năng của mình, trên cơ sở tính toán các
nguồn lực có thể khai thác ñược, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội của ngành, lĩnh vực mình phụ trách. ðề xuất các giải pháp, các cơ chế,
chính sách, chế ñộ mới hoặc kiến nghị sửa ñổi, bổ sung các chế ñộ, chính sách hiện
hành gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan làm căn cứ xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế
hoạch ñầu tư công nguồn ngân sách thành phố năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân
sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021.
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4. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:
Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch ñầu tư
công nguồn ngân sách thành phố năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước
3 năm 2019 - 2021 của ñịa phương, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành
phố trong việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách của mình.
II. Tiến ñộ thực hiện
1. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư tổ chức hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch ñầu tư công nguồn ngân sách thành
phố năm 2019; Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2019, kế
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 cho các sở - ban - ngành, Ủy
ban nhân dân các quận - huyện ñầu tháng 8 năm 2018.
2. Trên cơ sở khung hướng dẫn, các sở - ban - ngành, quận - huyện, các doanh
nghiệp nhà nước thuộc thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2019, kế hoạch ñầu tư công nguồn ngân sách thành
phố năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021, danh
mục các dự án ñầu tư xây dựng năm 2019 và giai ñoạn 2019 - 2021 (có sắp xếp theo
thứ tự ưu tiên, có ñề xuất nguồn chi) gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Cục
Thuế, Cục Hải quan trước ngày 10 tháng 8 năm 2018. Cục Thuế, Cục Hải quan
thành phố xây dựng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019 theo từng lĩnh vực thu
gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm 2018.
3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì tổng hợp nội dung báo cáo của các sở ban - ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố ñể dự thảo sơ
bộ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch ñầu tư công nguồn ngân sách thành
phố năm 2019; giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế
và Cục Hải quan thành phố tổng hợp nội dung báo cáo của các sở - ban - ngành, quận
- huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố ñể dự thảo sơ bộ báo cáo dự
toán ngân sách năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 2021 trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua và gửi Bộ Kế hoạch và
ðầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 08 năm 2018.
4. Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh phương án phân bổ, giao kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019, kế hoạch ñầu tư công nguồn ngân
sách thành phố năm 2019 cho sở - ban - ngành, quận - huyện và các doanh nghiệp nhà
nước thuộc thành phố trước ngày 10 tháng 12 năm 2018.
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5. Căn cứ quyết ñịnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
dự toán ngân sách năm 2019, kế hoạch ñầu tư công nguồn ngân sách thành phố năm
2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội ñồng thành viên, Tổng Giám ñốc, Giám
ñốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phân bổ, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và
dự toán ngân sách cho từng ñơn vị trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Yêu cầu thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Chủ tịch Hội ñồng thành viên và Tổng Giám ñốc, Giám ñốc các doanh nghiệp
nhà nước thuộc thành phố tập trung chỉ ñạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị
này, nhằm ñảm bảo công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán
ngân sách năm 2019, kế hoạch ñầu tư công nguồn ngân sách thành phố năm 2019, kế
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 theo quy ñịnh.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH
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