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Cần Thơ, ngày 24 tháng 6 năm 2014

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa ñơn bán hàng hóa, cung ứng
dịch vụ nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2014
Thời gian qua ngành tài chính ñã phối hợp tốt với các cơ quan, ñơn vị không
ngừng nổ lực ñể phấn ñấu hoàn thành và thu vượt dự toán ngân sách nhà nước ñược
giao. Các ngành, các cấp cùng ngành tài chính ñã triển khai ñồng bộ các giải pháp
quản lý thu, chống thất thu ngân sách, hạn chế nợ ñọng thuế nhằm ngăn chặn các
hành vi gian lận thuế, vi phạm trong sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tuân thủ pháp
luật của người nộp thuế,… ðể ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ ngân sách, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế, Giám ñốc sở, Thủ trưởng các cơ
quan, ban, ngành, ñoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám ñốc các
doanh nghiệp có vốn nhà nước, Thủ trưởng các ñơn vị sự nghiệp công lập tăng cường
công tác quản lý hóa ñơn nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2014
trên ñịa bàn, cụ thể như sau:
1. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố thực hiện:
a) Tăng cường quản lý công tác thu thuế giá trị gia tăng, chống thất thu các loại
thuế trên toàn ñịa bàn thành phố; trong ñó, ñặc biệt quan tâm ñến lĩnh vực ăn uống,
nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ khác…;
b) Từ nay ñến hết quý III năm 2014 thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu
rộng ñể các tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc mua bán hàng hóa từ 200.000 ñồng
(hai trăm ngàn ñồng) trở lên phải xuất hóa ñơn;
c) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử phạt,... nhằm ngăn chặn những
tiêu cực trong quản lý và sử dụng hóa ñơn, ngăn ngừa tình trạng trốn thuế, các hành
vi chiếm ñoạt tiền từ ngân sách dưới mọi hình thức;
d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngành ñối với các tổ chức, cá nhân
nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng hóa ñơn

