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CÔNG BÁO/Số 18/Ngày 10-4-2011
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUYÊN MỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUYÊN MỘC
Số: 03//CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuyên Mộc, ngày 18 tháng 3 năm 2011

CHỈ THỊ
Triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính
phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về những giải pháp chủ yếu tập trung kềm chế lạm phát,
ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, bảo ñảm an sinh xã hội trên ñịa bàn huyện

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung
kềm chế lạm phát, ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, bảo ñảm an sinh xã hội trên ñịa bàn tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:
1. Về hoạt ñộng ngân hàng:
Giao Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối
hợp với các ñơn vị liên quan triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của ðảng
và Nhà nước ñến từng cán bộ công nhân viên của Chi nhánh, tăng cường vai trò
của một ngân hàng thương mại hoạt ñộng trên ñịa bàn, phối hợp với Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện, Ủy ban nhân
dân các xã ñể nắm bắt nhu cầu vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, chú
trọng vốn ñầu tư cho vay phục vụ sản xuất, thực hiện thông tin ñầy ñủ theo quy
ñịnh và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, NHNN, Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân
huyện.
2. Thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, cắt giảm ñầu tư công, giảm bội
chi ngân sách nhà nước:
a) Giao Chi cục Thuế:
- Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2011, phấn ñấu
tăng thu ngân sách từ 7% trở lên so với dự toán 2011.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, chống thất thu thuế;
tập trung xử lý các khoản nợ ñọng thuế, triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ
thuế ñể thu hồi nợ ñọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới.
- Tăng cường thực hiện các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính thuế và
hiện ñại hệ thống thuế; tạo mọi ñiều kiện cho doanh nghiệp hoạt ñộng sản xuất
kinh doanh ổn ñịnh, hiệu quả; ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo ðề án 30

