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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm,
phấn ñấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012
Thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII, Nghị quyết
số 15/2011/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Hà
Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Sáu tháng ñầu năm 2012 còn
nhiều khó khăn thách thức tác ñộng trực tiếp ñến sản xuất kinh doanh. Song với sự cố
gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ñược duy trì
ổn ñịnh và có bước phát triển. Thu cân ñối ngân sách trên ñịa bàn ñạt 52% kế hoạch
năm. An sinh xã hội ñược ñảm bảo, trật tự an toàn xã hội ñược duy trì.
Tuy nhiên, quy mô ngân sách vẫn còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng của
tỉnh, tình trạng nợ ñọng, thất thu thuế ở một số lĩnh vực vẫn còn. Trong ñiều kiện vừa
tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Cục thuế tỉnh:
- Thực hiện tốt và kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn ñối với một số
khoản thu cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ tạo ñiều
kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
- Triệt ñể phân cấp quản lý thu thuế giữa cơ quan thuế cấp tỉnh và cơ quan thuế
cấp huyện, gắn các khoản thu phát sinh tại cơ sở với cơ quan thuế và chính quyền cơ
sở, nhằm tạo sự chủ ñộng quản lý số lượng ñơn vị thu và nguồn thu phát sinh tăng
thêm trên ñịa bàn. Yêu cầu Cục thuế hoàn thành kế hoạch phân cấp quản lý thu doanh
nghiệp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2012.
- Chỉ ñạo các ñơn vị thuộc ngành tăng cường công tác quản lý thu ngân sách
nhà nước, chống thất thu ñể ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ, thu kịp thời theo quy ñịnh của
pháp luật nhằm hoàn thành vượt mức dự toán phấn ñấu năm 2012 (Phấn ñấu thu từ
thuế, phí, lệ phí 6 tháng cuối năm vượt chỉ tiêu kế hoạch ñược HðND tỉnh giao và chỉ
tiêu phấn ñấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh).
Thực hiện công tác phân tích, dự báo, ñánh giá những tác ñộng ảnh hưởng tới
tình hình thu ngân sách trên ñịa bàn theo ñịnh kỳ, thường xuyên báo cáo tiến ñộ tình
hình thực hiện dự toán thu ngân sách hàng tháng gửi cơ quan Tài chính, UBND tỉnh.
Xem xét những mặt mạnh, mặt yếu của các lĩnh vực thu trên cơ sở ñó tham mưu, ñề
xuất các biện pháp quản lý ñiều hành ñể UBND tỉnh chỉ ñạo các cấp, các ngành phối
hợp xử lý kịp thời.

