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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ðIỀN
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG ðIỀN

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

Số: 06/2013/CT-UBND

Long ðiền, ngày 30 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc tổ chức quản lý, ñiều hành ngân sách nhà nước và triển khai thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc phòng - an ninh
năm 2014 trên ñịa bàn huyện Long ðiền

Thực hiện Chỉ thị số 28/2013/CT-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức quản lý, ñiều hành ngân sách
nhà nước năm 2014 trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thực hiện Quyết ñịnh số
07/2013/Qð-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Long
ðiền về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014.
ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện
Long ðiền chỉ thị như sau:
I. VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ðIỀU HÀNH THU, CHI NGÂN SÁCH
NĂM 2014:
1. Về tổ chức quản lý và ñiều hành thu ngân sách nhà nước:
a) Các ban, ngành, ñoàn thể huyện, ñịa phương tiếp tục tập trung thực hiện có
hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
và giải quyết nợ xấu theo các văn bản quy ñịnh của Chính phủ và chỉ ñạo của Ủy ban
nhân dân tỉnh nhằm duy trì và ổn ñịnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, qua ñó
duy trì phát triển nguồn thu ngân sách trên ñịa bàn huyện.
b) Giao Chi cục Thuế huyện chủ trì, phối hợp các ban, ngành, ñịa phương liên
quan:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực thu ngân sách ngay từ ñầu năm, tăng
cường công tác chống thất thu thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc
chuyển nhượng vốn và hoàn thuế giá trị gia tăng ñối với doanh nghiệp lớn, có rủi ro
cao về thuế, có dấu hiệu chuyển giá.
- Có biện pháp ñôn ñốc thu hồi các khoản thu ñã hết thời gian ñược gia hạn, xử
lý thu hồi nợ ñọng thuế, rà soát phân loại các khoản nợ thuế, ñối tượng nợ thuế ñể áp
dụng các biện pháp thu hồi nợ phù hợp, hạn chế phát sinh nợ mới.
- ðẩy mạnh cải cách hành chính về thuế, tăng cường công tác tuyên truyền,
hướng dẫn các chế ñộ, chính, sách mới về thuế cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế trên

