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CHỈ THỊ
Về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014
Năm 2013, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nền kinh tế của huyện vẫn còn
phải ñối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là việc tiếp tục thực hiện các
chính sách thắt chặt về tài chính, tiền tệ cùng với giá nguyên liệu, vật liệu sản xuất
không ngừng tăng,...; từ ñó làm cho hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh của các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh cá thể gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng
không nhỏ ñến nguồn thu ngân sách trên ñịa bàn.
Tuy vậy, dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; sự kiểm tra,
giám sát của Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện; sự chỉ ñạo, quan tâm giúp ñỡ
của Cục Thuế Thừa Thiên Huế; sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, ñịa
phương nên chúng ta ñã sớm hoàn thành kế hoạch dự toán thu ngân sách năm 2013,
trong ñó có nhiều khoản thu vượt cao so với dự toán ñược giao.
Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả ñạt ñược, phấn ñấu thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế và Thủ trưởng các ngành liên
quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. ðồi với lĩnh vực thu ngoài quốc doanh
a) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức rà soát
lại các diện hộ, ngành nghề kinh doanh trên ñịa bàn ñể triển khai công tác thống kê,
ñiều tra, khảo sát lập bộ thuế năm 2014. Nhằm ñảm bảo hoàn thành dự toán thu và
ñáp ứng nhu cầu chi ngân sách, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ñịa phương phải
chỉ ñạo tăng thu ngân sách từ 20% trở lên so với năm 2013. ðồng thời, phối hợp tổ
chức thu thuế môn bài và thuế tháng 01/2014 trước Tết Nguyên ñán Giáp Ngọ. Tăng
cường chỉ ñạo công tác ủy nhiệm thu, phối hợp với các cơ quan Thuế triển khai thu
thuế Môn bài của các hoạt ñộng kinh doanh vãng lai, phát sinh trong dịp Tết Nguyên
ñán và các ngành hàng thường nghỉ kéo dài sau Tết như vải, may mặc,...
b) Chi cục Thuế thành lập các Tổ công tác nhằm tăng cường hỗ trợ thu ñối với
các ñịa phương và các ðội thuế ñể ñôn ñốc thu thuế Môn bài và thuế tháng 01/2014,
ñặc biệt phải tích cực xử lý dứt ñiểm các hộ còn nợ tiền thuế kéo dài.
c) Chi Cục thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngành liên
quan tiến hành thống kê, soát xét lại các hoạt ñộng dịch vụ nông nghiệp, xây dựng cơ
bản tư nhân, hoạt ñộng xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, hoạt ñộng khai thác tài nguyên,
khoáng sản,... ñể quản lý và tổ chức tốt các biện pháp thu nhằm tăng thu cho ngân
sách, ñảm bảo hoàn thành dự toán ñược giao.

