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Phong ðiền, ngày 15 tháng 01 năm 2009

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác chỉ ñạo thu thuế năm 2009

Năm 2008 công tác thu thuế trên ñịa bàn huyện ñã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch
của Hội ñồng nhân dân thành phố giao. Tuy nhiên, tình trạng thất thu, nợ ñọng thuế vẫn còn,
ñặc biệt là lĩnh vực thu tiền sử dụng ñất tại các dự án khu dân cư trên ñịa bàn huyện.
ðể thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phấn ñấu thu ñạt và vượt dự toán thu
ngân sách năm 2009 ñược giao, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thuế,
Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn, Giám ñốc các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Giao Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn triển khai và thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009 trên cơ sở ñánh giá
thực tế, phân tích những yếu tố tăng, giảm tác ñộng ñến phát triển của ñịa phương,
của ñơn vị mình. Từ ñó khắc phục những yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm, xác ñịnh
mục tiêu và ñề ra những giải pháp cụ thể ñể thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội
theo tinh thần Nghị quyết số 06/2008/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội ñồng
nhân dân huyện ñã ñề ra.
2. Giao Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ
dự toán thu ngân sách năm 2009 ñược giao, Quyết ñịnh giao dự toán thu ngân sách
năm 2009 cho các ñịa phương trên cơ sở tính ñúng, tính ñủ các khoản thu, phù hợp
với khả năng tăng trưởng các ñịa phương và quan tâm thực hiện ñầy ñủ chính sách
ưu ñãi, miễn giảm thuế theo quy ñịnh, tạo ñiều kiện, khuyến khích các thành phần
kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh theo ñúng qui ñịnh hiện hành; ñồng thời,
tập trung chỉ ñạo công tác thu, ngay vào những ngày ñầu năm 2009 và quan tâm
chỉ ñạo một số mặt công tác, cụ thể như sau:
a) Tập trung lập bộ thu dứt ñiểm thuế môn bài năm 2009 ngay trong tháng 01 năm
2009; tiến hành ñiều tra thực tế, phát tờ khai cho các hộ sản xuất kinh doanh, lập bộ ñầy ñủ
bảo ñảm dự toán ñược giao, ổn ñịnh mức thuế và tổ chức thu tốt, dứt ñiểm hàng tháng
vào ngay những ngày ñầu năm;

