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sự hiểu biết và tính tuân thủ tự giác trong việc chấp hành các nghĩa vụ về thuế, tạo sự
ñồng thuận cao giữa các cấp, các ngành và trong toàn xã hội. Tổ chức ñối thoại ñịnh
kỳ với người nộp thuế. Tiếp tục triển khai xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin ñể
hỗ trợ thuế, cung cấp dịch vụ thuế ñiện tử cho người nộp thuế. Khen thưởng kịp thời
các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, ñồng thời xử lý nghiêm minh người
nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo quy ñịnh;
c) ðẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm ñơn
giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thời gian làm thủ tục nộp thuế, tạo ñiều kiện
thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế. Triển khai sâu rộng việc kê khai thuế qua mạng
internet, thu thuế thông qua các ngân hàng thương mại.
Tích cực thực hiện các ñề án thuộc chiến lược phát triển ngành thuế giai ñoạn
2011 - 2020, kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai ñoạn 2011 - 2015 ñảm bảo lộ trình
và yêu cầu ñã ñề ra. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục tiêu, lộ trình
của chiến lược;
d) Triển khai có hiệu quả các chính sách thuế mới sửa ñổi, bổ sung như: Luật
Quản lý thuế; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật
Thuế thu nhập cá nhân và các cơ chế, chính sách tài chính, thuế;
ñ) Giải quyết kịp thời các chính sách ưu ñãi về thuế, phí, lệ phí theo quy ñịnh
của Nhà nước ñối với các doanh nghiệp, cá nhân nhằm hỗ trợ cải thiện ñời sống, phát
triển sản xuất kinh doanh. ðẩy mạnh công tác phân tích, dự báo, thường xuyên theo
dõi sát tình hình kinh tế - xã hội và những nhân tố ảnh hưởng ñến tình hình thu ngân
sách trên ñịa bàn, tham mưu cho UBND các cấp các giải pháp về cơ chế, chính sách,
thủ tục hành chính (thuộc thẩm quyền ban hành của UBND) nhằm giúp doanh nghiệp
tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về tài chính, thuế, ñất ñai, thủ tục hành
chính; cải thiện khả năng tiếp cận vốn và tạo ñiều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát
triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, thúc ñẩy tăng xuất khẩu, góp phần ổn
ñịnh, tăng trưởng kinh tế ñể tăng thu ngân sách;
e) Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên sự biến ñộng của các
khoản nợ thuế. Tăng cường áp dụng các biện pháp ñôn ñốc thu nợ và các biện pháp
cưỡng chế nợ thuế ñã ñược quy ñịnh tại Luật Quản lý thuế ñể xử lý các trường hợp
nợ ñọng thuế ngay từ ñầu năm 2014. Phấn ñấu thu hồi nợ cũ, hạn chế nợ mới phát
sinh, ñến cuối năm 2014 không ñể nợ vượt quá 5% so với số thu nội ñịa, trừ số thu
dầu thô;
g) ðẩy mạnh thực hiện thanh tra thuế, kiểm tra thuế, trong ñó ñặc biệt chú
trọng ñến các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp ñầu tư mới nhưng năm ñầu

