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CHỈ THỊ 
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.
Về tăng cường công tác thu Ngân sách trên địa bàn tỉnh.


Những năm qua, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đều đạt chỉ tiêu dự toán đề ra. Nhiều địa phương đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu hàng năm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
Tuy nhiên, trong công tác thu Ngân sách cũng còn thiếu sót và hạn chế như việc tăng thu chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; nợ đọng thuế dây dưa còn lớn, tình trạng thất thu chưa khắc phục được; sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự hỗ trợ, phối hợp giữa các ngành chưa được quan tâm đúng mức.Do đó chưa phát huy đầy đủ tác dụng của chính sách thuế về quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế.
Nhằm tăng cường hơn nữa công tác thu ngân sách trên địa bàn, thực hiện tốt các Luật, Pháp lệnh thuế. Đảm bảo thu hoàn thành dự toán ngân sách năm 2005 và các năm sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị thủ trưởng các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm về quản lý thu thuế trên địa bàn như sau:
 
1/ Cơ quan thuế các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các đoàn thể quần chúng để làm tốt công tác thu thuế. Ngành thuế phải  cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư để tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước, vừa bồi dưỡng nguồn thu vừa xử lý nghiêm các đối tượng nộp thuế dây dưa, nợ thuế và gian lận về thuế theo luật định;

2/ Chủ tịch UBND huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Luật thuế trên địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các ban, ngành phối hợp hỗ trợ công tác thuế, quan tâm chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn thực hiện tốt hình thức uỷ nhiệm thu thuế đối với các khoảng thuế và phí;

3/ Các cơ quan, ban, ngành tỉnh theo chức năng của mình phối hợp chặt chẽ thường xuyên với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế ở địa phương:

- Sở Văn hoá - Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài) phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn giải thích chính sách thuế để các cơ sở sản xuất kinh doanh hiểu rõ và tự giác chấp hành, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo công bằng xã hội.

-Các ngành Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời các khoản thu vào NSNN. Thực hiện nghiêm việc trích tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế để nộp vào Ngân sách theo quyết định của cơ quan thuế.

- Các ngành Công an, thanh tra nhà nước phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện thanh tra, kiểm tra, việc chấp hành pháp luật thuế phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và phối hợp cưỡng chế kê biên tài sản của đối tượng có nợ thuế lớn theo quyết định của cơ quan thuế.

4/ Giám đốc sở Tài chính và thường trực Hội đồng thi đua tỉnh hướng dẫn  trích ngân sách địa phương để thưởng thành tích thi đua hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách số thu nội địa đã được HĐND tỉnh thông qua, phần do ngành thuế quản lý với tỷ lệ 5% (năm phần trăm) trên số thu vượt. Giao Giám đốc sở Tài chính và thường trực Hội đồng thi đua tỉnh hướng dẫn thực hiện.

5/ Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.      
Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế chịu trách nhiệm triển khai hướng dẫn cụ thể công tác thu NSNN năm 2005. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh nắm và có ý kiến chỉ đạo. 
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