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CHỈ THỊ
Về việc ñiều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên ñịa bàn
thành phố ðà Nẵng những tháng cuối năm 2012
Từ ñầu năm 2012 ñến nay, tình hình kinh tế trên ñịa bàn thành phố gặp khó
khăn, ñã ảnh hưởng lớn ñến nguồn thu ngân sách ñịa phương, ñể bảo ñảm sự chủ
ñộng trong ñiều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách ñịa phương năm 2012 theo dự toán
ñã ñược HðND thành phố phê duyệt; trên cơ sở Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày
05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến kết luận của Chủ tịch HðND thành
phố tại Công văn số 493/HðND-VP ngày 10/9/2012, Chủ tịch UBND thành phố yêu
cầu các Sở, ban, ngành, Hội ñoàn thể, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm
vụ ñược giao tập trung chỉ ñạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý ñiều hành
ngân sách theo Nghị quyết của HðND thành phố và chỉ ñạo của UBND thành phố;
trong ñó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Cục Hải quan, Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp các quận, huyện, các
Sở, ngành có liên quan bám sát tình hình thực tế thu ngân sách, chủ ñộng có giải pháp
tập trung ñôn ñốc thu các khoản giảm, gia hạn, nợ thuế, tiền sử dụng ñất ñến kỳ phải
nộp theo quy ñịnh. Phấn ñấu thực hiện thu ngân sách ñạt trên 75% dự toán ñã ñược
giao. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
a) Cơ quan Thuế các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ ñạo
việc phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách ưu ñãi
miễn, giảm, gia hạn thuế theo Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của
Quốc hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. Tham mưu
UBND các cấp chỉ ñạo xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan ñến thu
ngân sách nhà nước, khai thác nguồn thu, xử lý cưỡng chế, thu hồi nợ ñọng.
b) Rà soát, nắm chắc các nguồn thu và ñối tượng thu nộp ngân sách trên từng
ñịa bàn ñôn ñốc thu kịp thời, phấn ñấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có ñiều kiện;
trong ñó, cần chú trọng khai thác các khoản thuế phát sinh mới như xây dựng tư
nhân, xây dựng ngoại tỉnh ñể tăng thu ngân sách, bù ñắp các khoản giảm thu.
c) Kịp thời kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ñể thu ñúng, thu ñủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí,
lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; trong ñó, cần tập trung rà soát những lĩnh
vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống… ñiều chỉnh thuế hợp lý và
chống thất thu thuế. Thực hiện công tác hoàn thuế, bảo ñảm ñúng ñối tượng, trình tự,
thủ tục.

