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Ninh Kiều, ngày 25 tháng 02 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc ñiều hành thu, chi ngân sách năm 2010

Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, năm có ý nghĩa
rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010)
của quận. ðể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05/2009/NQ-HðND ngày 24 tháng 12
năm 2009 của HðND quận Ninh Kiều về quyết ñịnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ
dự toán ngân sách năm 2010 của quận Ninh Kiều; UBND quận Ninh Kiều yêu cầu thủ trưởng
các cơ quan, ñơn vị và Chủ tịch UBND các phường thuộc quận Ninh Kiều thực hiện tốt
việc ñiều hành thu, chi ngân sách năm 2010 gồm các nội dung sau:
I. VỀ THU NGÂN SÁCH
1. Giao Chi cục trưởng Chi cục Thuế phối hợp với các ngành chức năng tổ chức, triển khai
thực hiện tốt Nghị quyết số 05/2009/NQ-HðND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của HðND
quận Ninh Kiều về quyết ñịnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010
của quận Ninh Kiều, Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 về việc
tăng cường công tác chỉ ñạo thu thuế năm 2010, ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ, thu kịp thời
theo quy ñịnh của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện tốt luật thuế và các văn bản của
Chính phủ, Bộ Tài chính ñể nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu thuế. Chỉ ñạo
ðội thuế phường và các ñơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, ñôn ñốc ñảm bảo
các khoản thu phát sinh tại ñơn vị thuộc ngành Thuế quản lý nộp ñầy ñủ vào ngân sách nhà nước.
ðồng thời, ñẩy mạnh thu dứt ñiểm các khoản nợ ñọng thuế và thực hiện chính sách
miễn giảm thuế theo quy ñịnh của pháp luật về thu ngân sách của Nhà nước.
Ngành Thuế kết hợp với Công an, Quản lý thị trường thực hiện kiểm tra, chống các hành vi
trốn lậu thuế, gian lận thương mại, trong ñó chú ý tập trung vào những ñịa bàn, lĩnh vực hiện
còn thất thu. Tăng cường công tác kiểm tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm tra chặt chẽ
từng trường hợp khấu trừ, hoàn thuế theo ñúng quy ñịnh. Thực hiện tốt chế ñộ quản lý,
sử dụng hóa ñơn, chứng từ ñể ngăn ngừa, chống gian lận trong việc hoàn thuế ñể chiếm ñoạt
tiền ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm ñối với những trường hợp vi phạm, pháp luật về thu,
nộp ngân sách nhà nước, kiên quyết thu hồi về ngân sách nhà nước khoản chiếm dụng tiền thuế,
trốn thuế; tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt ñiểm các khoản nợ ñọng thuế
không có khả năng thu hồi.

