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CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2014
Năm 2013, triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách trên ñịa bàn huyện trong
bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, sản xuất kinh doanh phục hồi
chậm, một số doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt ñộng, thị trường bất ñộng sản
tiếp tục trầm lắng… ñã tác ñộng không thuận lợi ñến công tác thu ngân sách trên ñịa
bàn; ñồng thời phải triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013
của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải
quyết nợ xấu, theo ñó các chính sách về giảm, giãn, gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN,
TNCN ñã làm giảm số thu nộp ngân sách ñáng kể. Nhưng nhờ sự quan tâm lãnh ñạo,
chỉ ñạo kịp thời, sâu sát của các cấp uỷ ðảng, chính quyền các xã, thị trấn; sự phối
hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành cấp huyện; sự nỗ lực phấn ñấu tích cực của ñội ngũ
làm công tác thu thuế, cũng như ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức và cá nhân
người nộp thuế, ñã thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2013.
Tổng thu ngân sách trên ñịa bàn huyện ước tính ñến ngày 31/12/2013 là 68,5 triệu ñồng,
ñạt 106,7% so với chỉ tiêu pháp lệnh, ñạt 103% so dự toán HðND huyện giao và bằng
107,47% so với thực hiện năm 2012; trong ñó, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc
doanh là một loại thu khó khăn nhất, chiếm 43% trong tổng thu ngân sách ñạt 101% so
với dự toán và bằng 113% so thực hiện năm 2012.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả ñạt vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quản lý
thu ñó là: một số nguồn thu phát sinh chưa quản lý, khai thác tốt; số thu chưa tương
xứng với tiềm năng thế mạnh của ñịa phương, còn thất thu về hộ, về doanh số ñối với
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; sự chuyển biến nhận thức của một số tổ chức, cá
nhân người nộp thuế chưa cao trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế dẫn ñến tình trạng
dây dưa, nợ ñọng thuế còn kéo dài; một số UBND xã, thị trấn chưa quan tâm ñúng
mức về công tác thuế, uỷ nhiệm thu, thiếu theo dõi ñôn ñốc, kiểm tra tình hình thực
hiện dự toán thu; chưa có sự phối hợp ñồng bộ với cơ quan thuế trong việc quản lý
khai thác mọi nguồn thu phát sinh; công tác phối hợp, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm
các chính sách luật thuế chưa ñược ñẩy mạnh, chưa phát hiện và có biện pháp ngăn
ngừa kịp thời các hành vi gian lận trong khai thuế, trốn thuế; chưa xử lý dứt ñiểm hộ
dây dưa dưa nợ ñọng thuế ñể làm gương giáo dục cho ñối tượng khác.
ðể thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 34/2013/NQ-HðND ngày 19/12/2013
của Hội ñồng nhân dân huyện khóa X, kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm
2014, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị
trấn triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

