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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2014

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2014
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
Năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết tỉnh ðảng bộ lần thứ
XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Bình Thuận, là
năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền ñề vững chắc ñể thúc ñẩy phát triển kinh tế xã
hội, bảo ñảm an sinh xã hội trong giai ñoạn tới. Trong thời gian qua, tình hình kinh tế
trong nước tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn
chế; tốc ñộ tăng trưởng kinh tế còn chậm. Bên cạnh ñó, việc triển khai áp dụng các
chính sách thuế mới trong năm 2014, cùng với các giải pháp của Chính phủ nhằm
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh cũng sẽ tác ñộng ảnh hưởng làm giảm thu
ngân sách Nhà nước nói chung, trong ñó có tỉnh Bình Thuận.
ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và duy trì tăng trưởng
kinh tế của tỉnh theo Nghị quyết số 54/2013/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 năm 2013
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng
các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá
nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
phải xem công tác thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng ñầu;
phải thường xuyên quan tâm theo dõi, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc
thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước của ñơn vị mình và có kế hoạch chỉ ñạo
các cơ quan chức năng kiểm tra, ñôn ñốc thực hiện dự toán ñược giao. Có trách
nhiệm phối hợp với cơ quan thuế ñể triển khai công tác thu ngân sách trên ñịa bàn.
2. Cục Thuế Bình Thuận:
a) Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ ñầu năm công tác thu ngân sách, ñảm
bảo thu ñúng, thu ñủ, thu kịp thời theo quy ñịnh của pháp luật;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình, các sở, ban, ngành,
UBND cấp huyện, cấp xã ñể tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng
ñồng xã hội; ñặc biệt là dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế nhằm nâng cao

