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CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
V/v thực hiện nhiệm vụ thu năm 2006

Năm 2005, thu NSNN trên ñịa bàn 14,508 tỷ ñồng, ñạt 113% so và bằng l 19%
so cùng kỳ năm trước; có 8/9 loại thuế, phí - lệ phí ñạt và vượt kế hoạch; riêng thu từ
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ñạt l08% so dự toán và bằng 139% so cùng kỳ. Có
ñược những kết quả trên là xuất phát từ sự tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế
huyện nhà, sự theo dõi, lãnh chỉ ñạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp uỷ
ñảng, chính quyền từ huyện ñến cơ sở; sự nỗ lực phấn ñấu tích cực của ñội ngũ cán
bộ làm công tác thu cũng như ý thức về nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân kinh
doanh trên ñịa bàn huyện.
Năm 2006, dự toán thu ngân sách ñược giao bằng 113% so kế hoạch năm
2005. Riêng về thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 138% so thực hiện
năm 2005, nhiều loại thu khác cũng tăng với tỉ lệ khá cao. Song, kết quả thực hiện thu
ngân sách huyện quý I năm 2006 là 3.003 triệu ñồng, ñạt 21% so dự toán HðND
huyện; một số loại thu ñạt dưới mức bình quân hàng quý, tình trạng dây dưa nợ thuế
ngày càng tăng và kéo dài chưa ñược xử lý dứt ñiểm, sự phối hợp giữa chính quyền
ñịa phương, các cơ quan chức năng chưa ñược thường xuyên. ðể thực hiện thắng lợi
Nghị quyết HðND huyện khoá IX kỳ họp thứ 5 về dự toán thu ngân sách Nhà nước
năm 2006, UBND huyện yêu cầu:
l. UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, ñánh giá lại kết quả thực hiện dự toán
thu trong quý I năm 2006, cụ thể như việc xây dựng kế hoạch quỹ ñất, tổ chức ñấu
giá ñất, ñẩy nhanh việc giao ñất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, triển khai
công tác thu thuế nhà ñất, phí, lệ phí, các khoản thu cố ñịnh tại xã và các loại thuế uỷ
nhiệm thu; ñồng thời, triển khai các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện một cách có
hiệu quả công tác thu ngân sách trong thời gian ñến.
- Tiếp tục ñẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11, 12, 13 /CT-UB của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường công tác thu ngân sách; quản lý
kinh doanh khách sạn; nhà nghỉ; nhà trọ; chống thất thu ñối với các ñơn vị xây dựng
cơ bản ngoài tỉnh; xây dựng nhà tư nhân; vận tải tư nhân.
Thông qua việc nắm bắt tình hình SXKD, diễn biến giá cả thị trường, hộ kinh
doanh thời vụ ñể ñiều chỉnh kịp thời các biến ñộng về doanh thu, thu nhập ñảm bảo
thu ñúng, thu ñủ, phù hợp với tốc ñộ tăng doanh thu của từng cơ sở kinh doanh, cũng
như tốc ñộ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung; phấn ñấu ñiều chỉnh doanh số thu
trong quý II năm 2006 ñảm bảo bình quân ñạt trên 50% kế hoạch năm.
2. Giao trách nhiệm các cơ quan Công an, Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý
dự án khu vực, Kho bạc Nhà nước, Hạ tầng Kinh tế, Công thương, Ngân hàng NN và
PTNT huyện cung cấp kịp thời và ñầy ñủ các thông tin về tình hình xây dựng, thanh

