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CHỈ THỊ
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

thu ngân sách nhà nước năm 2014 
----

Năm 2014 có ý nghĩa rất quan trọng; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ năm 2014 sẽ góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch 
5 năm (2011 – 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII 
đã đề ra, trong đó có chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. 

Với ý nghĩa đó, để công tác thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán 
năm 2014; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Trước hết, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tăng cường lãnh đạo 
thực hiện tốt các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận 
lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. 

2. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác 
phổ biến, tuyên truyền và vận động các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, 
doanh nhân và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng và chính 
sách, pháp luật của nhà nước về trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế; chú ý phát 
huy đúng mức vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên trong công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức trách nhiệm, 
tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo luật định.

3. Các cấp ủy phối hợp chặt với ngành thuế và các cơ quan hữu  quan 
quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thu ngân sách; định kỳ hàng quý tổ 
chức đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước và dự báo những thuận lợi, 
khó khăn, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phù hợp để chỉ đạo công tác thu 
ngân sách, quyết tâm phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao. 

4. Đối với ngành Thuế cần tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:
- Có kế hoạch phối hợp chặt với các sở, ngành, địa phương tổ chức thu 

đúng, thu đủ và kịp thời các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác quản lý và thu thuế nhằm tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, quản lý 
tốt nguồn thu và hạn chế thấp nhất tình trạng nợ đọng thuế. 
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- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường 
hợp không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước theo quy định; không để 
xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

- Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ 
đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước. Thường xuyên nghiên cứu, nâng cao 
năng lực dự báo những yếu tố tác động đến nguồn thu để tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền đề ra các biện pháp chỉ đạo công tác thu ngân sách phù 
hợp với tình hình thực tế.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cuối năm, làm tốt công tác tham mưu, đề 
xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá 
nhân có cách làm hay, sáng tạo, đạt thành tích và hiệu quả trong công tác thu, 
nộp ngân sách nhà nước.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh  đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và 
biểu dương kịp thời những  điển hình trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân 
sách nhà nước theo quy định. 

6. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thu ngân 
sách nhà nước tỉnh và các  huyện, thị xã, thành phố để đáp ứng tốt yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh  đạo triển khai thực 
hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nh  ận  :
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng tại T.78; 
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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