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5. Chi trả nợ vay: 542.000 triệu ñồng (Năm trăm bốn mươi hai tỷ ñồng).
(Có biểu số 8 kèm theo).
6. Kế hoạch hoạt ñộng các Quỹ tài chính ngoài ngân sách. (Có biểu số 9
kèm theo).
ðiều 2. Giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ñẩy mạnh cải cách hành chính,
thu hút ñầu tư, tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản
xuất kinh doanh.
a) Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, tăng cường kiểm tra, giám
sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. Hạn chế tối ña việc ñề xuất ứng
trước dự toán.
b) Cải thiện mạnh mẽ môi trường ñầu tư kinh doanh; tạo mọi ñiều kiện
thuận lợi ñể phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu
vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, kinh tế hợp
tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa ñảm bảo cạnh tranh bình ñẳng. Thúc ñẩy các hoạt
ñộng hỗ trợ doanh nghiệp, ñổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm,
dịch vụ nhằm thúc ñẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn
ñịnh, vững chắc.
c) Tăng cường huy ñộng các nguồn lực cho ñầu tư phát triển nền kinh tế.
Khuyến khích và tạo ñiều kiện cho các thành phần kinh tế, kể cả ñầu tư nước
ngoài tham gia ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là khu vực nông nghiệp
nông thôn.
d) Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước, ñặc biệt trong cách lĩnh vực thuế, hải quan,... theo hướng
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo ñúng tinh thần của Nghị quyết số
35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển
doanh nghiệp ñến năm 2020. Xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi
trường kinh doanh, bảo ñảm công khai, minh bạch và ñơn giản hóa các thủ tục
hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao trách
nhiệm của cán bộ công chức.
ñ) Tiếp tục ñẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo hướng khắc
phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng; ðẩy mạnh cổ phần
hóa, thoái vốn tại những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ vốn hoặc
không cần nắm giữ cổ phần chi phối theo quy ñịnh của Chính phủ.
2. Tăng cường quản lý các nguồn thu ngân sách, chống thất thu.
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các
ngành chỉ ñạo thường xuyên công tác thu ngân sách, quan tâm bồi dưỡng khai
thác nguồn thu trên ñịa bàn ñể ñáp ứng nhu cầu chi. Thực hiện tốt các Luật thuế

