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CHỈ THỊ
Về việc chổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2007
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm 2007 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ
lần thứ IV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 đã được Hội
đồng nhân dân tỉnh quyết định, đồng thời là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách
mới, thời kỳ 2007 - 2010, vì vậy kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách có ý
nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt cho việc hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch 5
năm 2006 - 2010 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010. Nhằm
hoàn thành tốt nhiệm vụ dự toán thu, chi đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại
Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2007. Ủy ban nhân dân
tỉnh yêu cầu:
I. Về tổ chức quản lý và điều hành ngân sách năm 2007:
1. Về tổ chức quản lý và điều hành thu ngân sách nhà nước:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các cơ quan có liên quan tiến
hành giao dự toán thu cho chính quyền cấp dưới và các đơn vị trực thuộc đảm bảo
không thấp hơn số dự toán thu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
- Cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan có nhiệm vụ thu thực hiện một số
nhiệm vụ cụ thể như sau:
+ Sau khi dự toán thu được cơ quan có thẩm quyền giao, tiến hành triển khai
và tổ chức thu ngay từ đầu năm các khoản phải thu của ngân sách, đảm bảo thu đúng,
thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước.
+ Triển khai thực hiện tốt mô hình quản lý thuế theo chức năng và cơ chế tự kê
khai, tự nộp thuế theo quy định. Đảm bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp
thuế thực hiện quyền và nghĩa vụ nộp thuế của mình theo luật định.

