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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
____________
Số: 12 /2006/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________
Long Xuyên, ngày 20 tháng 7 năm 2006

CHỈ THỊ
V/v tăng cường thu hồi nợ thuế và chống thất thu ngân sách
Thu ngân sách ñịa phương trong những năm qua ñã có chuyển biến tích cực, kết
quả thu hàng năm ñều vượt dự toán ñược giao, góp phần giải quyết chi thường xuyên
và một phần vốn ñầu tư trong tỉnh. ðạt ñược kết quả trên là do kinh tế phát triển; các
chính sách thu ñược sửa ñổi, bổ sung ñã ñi vào cuộc sống; sự quan tâm và chỉ ñạo của
các cấp ủy ðảng, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các Sở, Ban ngành trong
công tác quản lý thu; ngành thuế không ngừng cải cách hành chính, tăng cường công
tác tuyên truyền, hỗ trợ các ñối tượng nộp thuế. Mặt khác, sự nỗ lực của các doanh
nghiệp, tổ chức và cá nhân khắc phục khó khăn ñể phát triển sản xuất, kinh doanh và
chấp hành nghĩa vụ ñối với nhà nước.
Tuy nhiên, tình trạng thất thu thuế, phí, lệ phí và thu khác (gọi chung là thuế)
còn lớn, nhất là khu vực ngoài quốc doanh và khoản thuế thu nhập ñối với người có
thu nhập cao. Một số ñịa phương chưa quan tâm quản lý, khai thác nguồn lực từ ñất
ñai, tình trạng nợ ñọng thuế còn cao và kéo dài. Sự phối hợp giữa các ngành chức
năng với cơ quan quản lý thu chưa thường xuyên, chặt chẽ và tích cực trong việc
quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước.
ðể thực hiện tốt Chỉ thị số 15/2005/CT-TTg ngày 15/4/2005 của Thủ tướng
Chính phủ về các biện pháp xử lý nợ ñọng và chống thất thu ngân sách nhà nước,
phấn ñấu hoàn thành vượt dự toán thu do Bộ Tài chính, Hội ñồng nhân dân tỉnh giao
và tạo nguồn lực ñể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế tỉnh nhà, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực
hiện tốt nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về những giải pháp ñiều hành kinh tế
- xã hội và ngân sách nhà nước hàng năm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng
mắc và tạo ñiều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện ñầu tư,
phát triển sản xuất kinh doanh, phấn ñấu hoàn thành vượt mức dự toán thu do Hội
ñồng nhân dân tỉnh giao.
2. Cục Thuế:
a) Tổ chức thực hiện tốt Quyết ñịnh số 201/2004/Qð-TTg ngày 06/12/2004
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế ñến năm
2010. ðẩy mạnh cải cách hành chính thuế phải ñơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, không
gây phiền hà cho ñối tượng nộp thuế; nhanh chóng hiện ñại hóa ngành thuế nhằm

