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CÔNG BÁO/Số 23+24/Ngày 26-3-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG ðIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2015/CT-UBND

Long ðiền, ngày 06 tháng 02 năm 2015

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức quản lý, ñiều hành ngân sách nhà nước năm 2015
trên ñịa bàn huyện Long ðiền
Thực hiện Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức quản lý, ñiều hành ngân sách
nhà nước năm 2015.
ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Long ðiền chỉ thị như sau:
1. Về tổ chức quản lý, ñiều hành thu ngân sách nhà nước:
Giao Chi cục Thuế huyện chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
và các cơ quan, ñơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, ñề ra các giải pháp tổ chức triển
khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ ñầu năm, ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ và
kịp thời vào ngân sách; ñề xuất các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, nợ ñọng
thuế, chống gian lận thương mại trốn thuế nhằm hoàn thành ñạt và vượt chỉ tiêu
nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015 ñược Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến các chính
sách thuế ñến người nộp thuế. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế ñối với
các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên ñịa bàn huyện.
Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo dõi,
kiểm tra tình hình thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, ñảm bảo thu ñúng, thu ñủ và
kịp thời vào ngân sách.
Giao Kho bạc Nhà nước Long ðiền và các ñơn vị có liên quan rà soát, ñối
chiếu và tổ chức hạch toán ñầy ñủ, chính xác và kịp thời các khoản thu và ngân sách
nhà nước, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các tổ chức, cá nhân và hộ gia ñình thực hiện tốt
nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
2. Về tổ chức quản lý, ñiều hành chi ngân sách:
a) Về tổ chức quản lý chi ngân sách:
Chi ñầu tư phát triển:

