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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: 01/2016/CT-UBND

Long ðiền, ngày 02 tháng 02 năm 2016

CHỈ THỊ
Về tổ chức quản lý, ñiều hành ngân sách nhà nước năm 2016
trên ñịa bàn huyện Long ðiền
Thực hiện Quyết ñịnh số 12/2015/Qð-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 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 2016.
Năm 2016 là năm ñầu thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ huyện khóa XI
nhiệm kỳ 2015-2020. ðể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán
thu, chi ngân sách năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ban, ngành, ñoàn
thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược giao, tập
trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau ñây:
I. VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ðIỀU HÀNH THU NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC:
1. Giao Thủ trưởng các phòng, ban huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
thị trấn:
- ðánh giá những khó khăn, tồn tại, xác ñịnh ñược các nguyên nhân chủ quan,
khách quan trong công tác thu ngân sách năm 2015 ñể xây dựng kế hoạch thu, phân
công nhiệm vụ chi tiết cho từng cá nhân, từng bộ phận và tổ chức thực hiện có hiệu
quả trong năm 2016, thực hiện rà soát từng khoản, mục thu, từng lĩnh vực thu nộp
ngân sách, phấn ñấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách ñã ñược Ủy ban
nhân dân tỉnh giao. Trong ñó, tập trung phấn ñấu thu vượt các khoản thu ngân sách
trên ñịa bàn, thu sự nghiệp, thu phí, lệ phí, các khoản thu ñược ñể lại ñể cân ñối chi
ngân sách.
- Phấn ñấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, cần áp
dụng khoa học, công nghệ ñặc biệt là tạo ra sản phẩm sạch, ñảm bảo an toàn thực
phẩm nhưng phải có tính cạnh tranh, phát triển nuôi trồng, ñánh bắt hải sản gắn với
ñảm bảo giữ gìn môi trường.
- Rà soát các dự án cho thuê ñất, các dự án giao ñất có thu tiền sử dụng ñất ñể
chủ ñộng phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc thu, nộp giữa các cơ quan: thuế, tài chính,
tài nguyên và môi trường; ñảm bảo thu, nộp ñầy ñủ và kịp thời các khoản thu về ñất
vào NSNN.

