ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số: 2339 /UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 14 tháng 9 năm 2018

V/v thực hiện việc đẩy mạnh
các giải pháp điều hành thực
hiện nhiệm vụ tài chính ngân
sách địa phương những tháng
cuối năm 2018.

Kính gửi:
- Phòng Tài chính – KH huyện;
- Chi Cục thuế huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3764/UBNDTH ngày 06/9/2018, về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện
nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018; Chủ tịch
UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Chi Cục thuế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất
thu, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và chuyển giá; giảm tỷ lệ nợ đọng
thuế, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ đọng thuế; phân loại các nhóm nợ có
khả năng thu, nợ không có khả năng thu. Thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và
các kết luận, chỉ đạo của Cục thuế tỉnh, UBND huyện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, đề xuất giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh liên quan đến điều
kiện kinh doanh, đất đai, thị trường,... tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động
sản xuất, kinh doanh.
2. Giao trách nhiệm cho phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì, phối
hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND huyện thực
hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018 đạt
hiệu quả tốt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn nêu trên./.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Hiền);
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, Duy.

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện
Hàm Thuận Bắc
Email:
hamthuanbac@binhthuan.gov.v
n
Cơ quan: UBND Huyện Hàm
Thuận Bắc, Ủy ban Nhân dân

Ký bởi: Trần Ngọc Hiền
Email:
hientn@hamthuanbac.b
inhthuan.gov.vn
Cơ quan: UBND Huyện
Hàm Thuận Bắc, Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Thuận
Thời gian ký: 14.09.2018
15:27:23 +07:00

Trần Ngọc Hiền

