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Số :  06  /2000/CT.UBT   	                TX. Vĩnh long, ngày 30  tháng 03 năm  2000

CHỈ THỊ
Về việc uốn nắn chỉ đạo công tác thu
thuế SDĐNN, thuế NĐ và TLP năm 2000.

 Vụ lúa Mùa và Đông xuân, toàn tỉnh đang thu hoạch rộ, diện tích đã thu hoạch hơn 66% so với diện tích xuống giống; nhưng công tác thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp, thuế Nhà đất và Thuỷ lợi phí đến nay tỷ lệ đạt quá thấp.
 Nguyên nhân: Hiện nay lượng lúa hàng hoá trong dân chưa bán được do xuất khẩu gạo từ đầu năm đến nay gặp rất nhiều khó khăn, giá gạo thị trường thế giới xuống thấp kéo theo giá lúa thị trường trong nước giảm mạnh.
Để triển khai thực hiện tinh thần Đảng văn số: 388-CV/TU ngày 14/3/2000 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc uốn nắn thu thuế nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị :

1/- Sở Tài chánh-vật giá kết hợp với Cục thuế và UBND Huyện, Thị xã chỉ đạo thống nhất toàn tỉnh giữ ổn định giá thu thuế SDĐNN, thuế Nhà đất và Thuỷ lợi phí vụ Đông xuân năm 2000 là 1.500đ/kg lúa như đã công bố. Tiếp tục động viên nhân dân hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với những hộ có điều kiện; đồng thời thu giản ra đối với những hộ khó khăn và tuyên truyền vận động để Nhân dân thông hiểu: không trông chờ tiêu thụ lúa được mới đóng thuế, tránh tâm lý chờ điều chỉnh hạ giá thu thuế của Nhà nước.
2/- Cục thuế phối hợp với UBND Huyện, Thị xã kiểm tra lại việc ra giấy báo thuế và kiên quyết chỉ đạo ngành thuế ra Giấy báo thuế phải đúng Luật quy định hiện hành, không được ghi các khoản thu khác chung với giấy báo thu thuế SDĐNN, thuế NĐ, TLP, quỹ phòng chống lụt bão.
	3/- Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã không được buộc Nhân dân nộp các khoản thu khác cùng một lúc với khoản thu trên (điểm 2); đồng thời phải chỉ đạo thu các nguồn thu ngoài thuế giản thời gian ra theo kế hoạch vận động của từng nguồn thu (trừ trường hợp những hộ có khả năng về kinh tế).
	4/- Các Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu gạo tích cực tìm thị trường xuất khẩu để tiêu thụ lúa hàng hoá cho dân; triển khai thực hiện nhanh chỉ tiêu thu mua lúa dự trữ theo chỉ tiêu TW giao.
5/- Cục thuế chủ động kết hợp với các cơ quan thông tin đại chúng (Đài phát thanh truyền hình, Báo Vĩnh Long...)  tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 42/1998/CT-UBT ngày 03/9/1998 về việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế trong toàn tỉnh.
Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các ngành, các cấp và địa phương có văn bản báo cáo, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét có hướng chỉ đạo kịp thời./.		
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