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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004
  trên địa bàn tỉnh Vĩnh long

	Phát hành trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2003 – 2010 là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy nội lực, huy động sự đóng góp của toàn dân để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước, trong năm 2003 cả nước nói chung tỉnh ta nói riêng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu vận động được giao. Nguồn vốn huy động trái phiếu Chính phủ đợt 1 năm 2003 đã sử dụng hết trong quý 1/2004 đáp ứng kịp thời tiến độ thi công. Nhiều công trình giao thông thuỷ lợi sử dụng nguồn vốn này đã phát huy hiệu quả. 

Thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ  tướng Chính phủ  về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước; Quyết định số 28/2004/QĐ-BTC ngày 23/3/2004  về việc phát hành  trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước và công văn số 3248TC/KBNN ngày 29/3/2004 của Bộ Tài chính về việc tổ chức phát hành  trái phiếu Chính phủ đợt II của Bộ Tài chánh.

Nhiệm vụ tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 trong điều kiện cùng thời gian cả nước phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội quan trọng; đặc biệt là tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân các cấp... Riêng tỉnh ta chỉ tiêu huy động  trái phiếu Chính phủ đợt II, Trung ương giao cao hơn 2,5 lần so chỉ tiêu đợt I năm 2003.  Để hoàn thành chỉ tiêu huy động trái phiếu Chính phủ đợt II Trung ương giao trên cơ sở phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong lần phát hành đợt I. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị thủ trưởng các Sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Thị - xã thực hiện tốt các yêu cầu cụ thể như sau: 
	
1/- Ngay từ đầu tháng 4/2004 và trong suốt thời gian tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004, các sở ban ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc vận động và hưởng ứng tham gia mua trái phiếu Chính phủ là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phải quán triệt đầy đủ  kịp thời đến các phòng ban, đơn vị,  từng cán bộ, công chức và người dân để tích cực hưởng ứng mua trái phiếu Chính phủ hoàn thành chỉ tiêu vận động được giao.
2/- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Long về thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ  tướng Chính phủ (được thành lập theo quyết định 3324/QĐ.UB ngày 08/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh long ) xây dựng kế hoạch vận động mua trái phiếu Chính phủ đến từng tổ chức và địa bàn dân cư. Phối hợp chặt chẻ với các sở ban ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc tổ chức việc tuyên truyền vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia mua trái phiếu Chính phủ. 

3/- Căn cứ vào chỉ tiêu phát hành trái phiếu Chính phủ do Trung ương giao, Ban chỉ đạo tỉnh Vĩnh Long về thực hiện Quyết định 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ , UBND các Huyện thị phân tích, tính toán khả năng cụ thể để giao chỉ tiêu vận động đến các sở ban ngành, đơn vị, xã phường, thị trấn; tổ chức chỉ đạo toàn diện, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ trên địa bàn.

4/- Kho bạc Nhà nước Tỉnh chỉ đạo đơn vị Kho bạc Nhà nước các huyện -  thị tổ chức các điểm bán trái phiếu và triển khai các hình thức bán trái phiếu phù hợp với mọi đối tượng; tổ chức các bàn bán trái phiếu lưu động tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa điểm tập trung đông dân cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua trái phiếu, bảo đảm an toàn tiền bạc tài sản Nhà nước, không gây phiền hà, làm mất thời gian của nhân dân.

5/- Sở Văn hóa-Thông tin, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Vĩnh Long phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin, phổ biến, tuyên truyền các nội dung phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II để người dân biết rỏ được nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia mua trái phiếu; thường xuyên thông tin kết quả phát hành và kịp thời biểu dương các tổ chức cá nhân có thành tích trong việc tham gia mua trái phiếu Chính phủ.

6/- Giao Kho bạc Nhà nước Tỉnh làm đầu mối phối hợp với Sở Tài chính và các sở ban ngành cùng UBND các huyện thị định kỳ hàng tuần chiều thứ năm gởi báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ  đợt II về UBND Tỉnh.
Nhận được chỉ thị này giao Ban chỉ đạo tỉnh Vĩnh Long về thực hiện Quyết định 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ , Thủ trưởng sở ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã khẩn trương tổ chức  triển khai thực hiện ngay tại địa phương, cơ quan và đơn vị song song công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử HĐND các cấp đảm bảo ngày 15/4/2004 phát hành trái phiếu Chính phủ ngày đầu tiên cùng cả nước như tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, phấn đấu toàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao trong thời gian sớm nhất.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Tỉnh  xem xét giải quyết./.
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