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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 6 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ ñạo ñiều hành thực hiện nhiệm vụ
tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018

Thực hiện các Nghị quyết của HðND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch
kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; UBND tỉnh ñã chỉ ñạo,
yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện ñồng bộ, nghiêm túc những giải pháp
ngay từ ñầu năm.
Những tháng ñầu năm, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn ñịnh
nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, ảnh hưởng ñến tình hình thực hiện nhiệm vụ
tài chính - ngân sách nhà nước ñến cuối năm. Nhằm ñảm bảo ñiều hành nhiệm vụ thu
chi và khả năng cân ñối ngân sách 2018 theo dự toán ñã ñề ra, UBND tỉnh yêu cầu
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố Huế (gọi chung là các huyện) theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao tiếp tục
triển khai thực hiện ñồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của HðND tỉnh và các văn bản
chỉ ñạo, ñiều hành của UBND tỉnh; ñồng thời tập trung chỉ ñạo thực hiện có hiệu quả một
số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tài chính - ngân sách nhà nước sau ñây:
1. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; phấn ñấu hoàn thành
vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 ñã ñược HðND tỉnh quyết ñịnh,
cụ thể tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
a) Ngành Thuế cần phối hợp với các Sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các
ñề án: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Thuế; ñề án chống thất thu thuế
trong lĩnh vực sử dụng ñất, cho thuê ñất; ñề án chống thất thu thuế ñối với các
trường hợp thuế khoán; ñề án xử lý nợ thuế và thu hồi nợ ñọng thuế theo chỉ ñạo của
UBND tỉnh tại Công văn số 3334/UBND-TH ngày 16/5/2018; trong ñó, cần tập trung
các giải pháp sau:
- Chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng ñất, cho thuê ñất ñối với cơ quan,
ñơn vị, doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh: Rà soát, ñối chiếu, hướng dẫn các doanh nghiệp
ký lại hợp ñồng thuê ñất ñã ñến hạn phải ký lại hợp ñồng thuê ñất hoặc chưa ký
hợp ñồng thuê ñất theo quy ñịnh làm cơ sở xác ñịnh tiền thuê ñất, thuế sử dụng ñất
phi nông nghiệp phải nộp, ñôn ñốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.
- Chống thất thu thuế ñối với các trường hợp thuế khoán: Tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác quản lý thuế ñối với các cơ sở kinh doanh.
Ban hành các quy ñịnh, tiêu chuẩn, ñịnh mức ñảm bảo tính công bằng, công khai,

