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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý thu các loại thuế, phí-lệ phí
và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2006
Năm 2005, công tác thu ngân sách trên ñịa bàn huyện cơ bản ñã hoàn thành
vượt mức kế hoạch của tỉnh và của HðND huyện giao; có ñược kết quả trên chính là
nhờ sự phối kết hợp khá chặt chẽ của các ban ngành, ñoàn thể, các xã,Thị trấn với
ngành thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu trên ñịa bàn, nhiều xã ñã
hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách của huyện giao, do ñó ñã
chủ ñộng nguồn kinh phí chi phát triển kinh tế xã hội và hoạt ñộng tại ñịa phương. Tuy
nhiên tiến ñộ thu nộp các loại thuế, phí-lệ phí và các khoản thu khác ngân sách trong
năm qua chưa ñồng ñều, còn chậm so với yêu cầu ñặt ra; một số xã chưa tập trung lãnh
ñạo ñúng mức công tác thu ngân sách; từ ñó kết quả các khoản thu ñạt không ñồng
ñều, làm ảnh hưởng ñến kết quả thu ngân sách trên ñịa bàn của huyện.
ðể khắc phục những tồn tại trong công tác thu, phấn ñấu thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ thu ngân sách năm 2006 theo Nghị quyết hội nghị BCH ðảng bộ huyện lần
thứ 4 khoá XX ñã ñề ra; UBND huyện ðiện Bàn yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị
trấn, thủ trưởng các ngành, ñoàn thể trong huyện thực hiện một số nhiệm vụ và giải
pháp sau ñây:
1.Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng kết, ñánh giá tình hình thu ngân
sách năm 2005 trên ñịa bàn, rà soát các nguồn thu ñược phân cấp, phân tích từng chỉ
tiêu ñể xây dựng kế hoạch và phương án hợp lý tổ chức quản lý thu; tăng cường khai
thác và quản lý tốt các khoản thuế ñược uỷ nhiệm thu. Trước mắt cần tập trung chỉ ñạo
thu dứt ñiểm thuế Môn bài 2006 ngay trong tháng 01 năm 2006; ñồng thời tích cực
triển khai các biện pháp chống thất thu về thuế, khai thác tốt nguồn thu trên ñịa bàn;
có phương án phối hợp chặt chẽ Hội ñồng tư vấn thuế xã, ðội thuế xã, liên xã chủ
ñộng thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước ngay trong quý I/2006; tăng
cường chỉ ñạo các cán bộ uỷ nhiệm thu xã, thị trấn phối hợp với ñội thuế ñưa hết các
hộ sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn vào quản lý thu thuế.
2.Chi cục thuế huyện phối hợp với ðài truyền thanh huyện tuyên truyền sâu
rộng chính sách pháp luật về thuế ñến mọi tầng lớp nhân dân và tổ chức, cá nhân sản
xuất kinh doanh ñể nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các luật thuế hiện hành; tăng
cường công tác ñối thoại về thuế ñối với các doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kê khai
theo ñịnh kỳ giúp cho các ñối tượng thực hiện tốt chính sách thuế của nhà nước; triển
khai các biện pháp nghiệp vụ ñể quản lý tốt ñối tượng nộp thuế; tăng cường công tác
thanh tra-kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chay ì, nợ ñọng thuế, vi phạm về kê
khai, ñăng ký nộp thuế, miễn giảm, hoàn thuế, quyết toán thuế và các hành vi vi phạm

