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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 11/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 9 năm 2018

CHỈ THỊ
Về ñẩy mạnh thực hiện các giải pháp ñể ñiều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách ñịa phương những tháng cuối năm 2018
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 2018 trên ñịa bàn tỉnh có những yếu
tố tích cực, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng vượt chỉ tiêu Nghị quyết HðND
tỉnh ñề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) ñạt thấp, dự báo cả
năm 2018 thu NSNN phần nội ñịa giảm khoảng 1.500 tỷ ñồng, ngân sách ñịa phương
(NSðP) giảm khoảng 281 tỷ ñồng.
ðể tiếp tục thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ñã ñề ra tại Nghị
quyết số 30/NQ-HðND ngày 09/12/2017 của HðND tỉnh về phương hướng, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
và Nghị quyết số 15/NQ-HðND ngày 20/7/2018 về việc ñiều chỉnh, bổ sung dự toán
thu, chi ngân sách ñịa phương năm 2018, thống nhất biểu mẫu báo cáo tài chính trên
ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu
các cơ quan, ñơn vị: Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Giám
ñốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố theo
chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung chủ yếu sau ñây:
1. Tổ chức thực hiện triệt ñể, có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày
10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức quản lý, ñiều hành ngân sách nhà
nước năm 2018 trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết ñịnh số 42/Qð-UBND
ngày 10/01/2018 về ban hành chương trình hành ñộng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
2. Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh:
- Tập trung rà soát, tăng cường công tác quản lý thu trên ñịa bàn, chống thất
thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; phấn ñấu thu nợ ñọng thuế
từ nay ñến cuối năm ñạt 547,8 tỷ ñồng nợ có khả năng thu tính ñến ngày 30/6/2018,
tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các
nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu. Thực hiện nghiêm chính sách
tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; phấn ñấu hoàn
thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách 2018 tối thiểu từ 3% - 5% ñối với từng khoản
thu ñể có nguồn ñáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát
sinh.

