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CHỈ THỊ
Về việc tập trung quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2007

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
___________________

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ban chấp 
hành Đảng bộ thành phố (khóa XIX) về phương hướng, nhiệm vụ năm 2007, Nghị 
quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2007; để thực hiện nghiêm minh pháp luật thuế 
và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2007, Uỷ ban nhân dân thành 
phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, 
huyện thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng:
a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 20 tháng 3 

năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chương 
trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tập trung 
xây dựng và triển khai quy chế phối hợp quản lý thuế, cung cấp thông tin về người 
nộp thuế giữa các cơ quan có liên quan và cơ quan Thuế. Trong tháng 02 năm 2007, 
Cục Thuế tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 20 
tháng 3 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố để sớm khắc phục những việc 
chưa làm được, báo cáo kết quả gửi UBND thanh phố biết và chỉ đạo.

b) Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước sao cho có hiệu 
quả, hạn chế tình trạng thất thu thuế vẫn còn diễn ra ở một số lĩnh vực, ngành nghề 
kinh doanh, nhất là khu vực kinh tế dân doanh, kinh doanh ăn uống, khách sạn; rút 
kinh nghiệm và tiếp tục triển khai các biện pháp chống nợ đọng, chống thất thu thuế 
đối với hoạt động xây dựng cơ bản đã triển khai trong thời gian qua.

c) Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách, 
chế độ về thuế nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế trong cộng 
đồng dân cư, các tổ chức và cá nhân; chú trọng tuyên truyền chính sách liên quan đến 
việc thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính đối với đất đai; phối hợp với Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thí điểm phổ biến 
chính sách thuế tại các cơ sở dạy nghề, trường học nhằm giúp học sinh tiếp cận, tìm 
hiểu về chủ trương, chính sách thuế của Đảng và Nhà nước.



d) Tập trung chống thất thu, chống nợ đọng thuế và các khoản nợ phải nộp ngân 
sách nhà nước ngay từ đầu năm 2007; đẩy mạnh thu hồi và xử lý dứt điểm các khoản 
nợ đọng thuế; thực hiện đầy đủ và công khai chính sách miễn, giảm thuế theo quy 
định của các luật thuế và theo Nghị quyết của Quốc hội.

2. Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng phổ biến, hướng dẫn và triển 
khai thực hiện Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 
đến các cơ quan có liên quan và người nộp thuế.

3. Sở Thương mại, UBND các quận, huyện hỗ trợ cơ quan thuế trong việc điều 
tra, khảo sát tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh tại các chợ do Công ty quản 
lý các Chợ Đà Nẵng, UBND quận, huyện quản lý để xác định lại doanh thu, mức thuế 
khoán phù hợp với thực tế kinh doanh từ quý I năm 2007.

4. Cục Thuế thành phố chủ trì và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Tài chính, UBND các quận, huyện rà soát và lập danh sách các cá nhân, tổ chức thuê 
đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh còn nợ tiền thuê đất đến 31/12/2006 
nhằm có biện pháp hành chính phù hợp để đôn đốc thu nợ theo quy định của pháp 
luật.

5. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng, Kho bạc nhà Nước thành phố Đà 
Nẵng và các Ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp 
tục phối hợp với Cục Thuế thành phố trong công tác thu nợ thuế, thực hiện các lệnh 
thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế lập theo quy định của pháp luật thuế và có 
trách nhiệm cung cấp thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

6. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 
trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuế thu nhập trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân 
theo đúng quy định của pháp luật thuế, cung cấp danh sách các cá nhân thuộc đối 
tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao khi cơ quan Thuế yêu cầu.

7. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và 
Uỷ ban nhân dân phường, xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác 
chống thất thu thuế, chống nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do 
Chi cục Thuế trực tiếp quản lý thu; khai thác nguồn thu, nhất là thuế từ hoạt động xây 
dựng nhà tư nhân, cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng...

8. Các Đài Truyền hình, phát thanh và cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến chính sách, pháp luật về thuế; chú trọng tuyên truyền Luật Quản lý thuế, Chiến 
lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến năm 2010.

9. Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chủ trì và phối hợp với thủ trưởng 
các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện có kế hoạch cụ thể để triển khai 



thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng, báo cáo kết quả để UBND thành 
phố biết và chỉ đạo.  

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực 
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND thành phố để được chỉ 
đạo, giải quyết./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


