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CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 01-4-2006
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số:07/2006/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2006

CHỈ THỊ
Triển khai thực hiện Chương trình cải cách
hệ thống thuế ñến năm 2010 trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
Nhằm góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế trong thời kỳ công
nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước và thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,
Bộ Chính trị ñã thông qua chiến lược cải cách hệ thống thuế ñến năm 2010, Thủ
tướng Chính phủ ñã ban hành Quyết ñịnh 201/2004/Qð-TTg ngày 6 tháng 12 năm
2004 về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế ñến năm 2010; Bộ
trưởng Bộ Tài chính ñã ban hành Kế hoạch cải cách và hiện ñại hoá hệ thống thuế
giai ñoạn 2005-2010 và Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 19/5/2005 về việc triển khai thực
hiện kế hoạch cải cách và hiện ñại hoá ngành Thuế ñến năm 2010. ðể triển khai có
hiệu quả chủ trương nêu trên, ñồng thời bảo ñảm sự phối hợp ñồng bộ giữa các Sở,
ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện trong việc thực hiện Chiến lược cải cách hệ
thống thuế ñến năm 2010 trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng, Uỷ ban nhân dân thành
phố chỉ thị:
1. Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước ðà Nẵng và Sở Tài chính
thành phố có kế hoạch triển khai cụ thể Chiến lược cải cách hệ thống thuế ñến năm
2010 và từng năm phù hợp với ngành mình, với nội dung lộ trình ñã ñược Chính
phủ, Bộ Tài chính phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, quận, huyện ñể
tổ chức thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế theo Quyết ñịnh số
201/2004/Qð-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch cải cách,
hiện ñại hoá ngành thuế giai ñoạn 2005-2010 tại Quyết ñịnh 1629/Qð-BTC ngày
19/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan,
Sở Tài chính, Công an thành phố, Sở Tư pháp, Chi cục Quản lý thị trường thành phố
trong việc cung cấp thông tin về việc cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh của
doanh nghiệp và tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra hoạt ñộng của doanh
nghiệp sau khi cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh nhằm phát hiện xử lý kịp
thời ñối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, bỏ trốn khỏi ñịa ñiểm kinh
doanh, lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp ñể kinh doanh bất hợp pháp hoá ñơn,
gian lận trong hoàn thuế, chiếm ñoạt tiền thuế của ngân sách nhà nước.
3. Sở Thương mại phối hợp với Cục Thuế trong việc cung cấp kịp thời thông
tin liên quan (như bản sao các giấy phép hoạt ñộng, xúc tiến thương mại mà Sở ñã
cấp cho cá nhân, ñơn vị...) của các Văn phòng ñại diện, Chi nhánh, Thương nhân
nước ngoài hoạt ñộng tại thành phố ðà Nẵng ñể Cục Thuế thành phố quản lý thu
thuế.

