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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2016/CT-UBND    Nghệ An, ngày 27 tháng 01 năm 2016 
 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2016 

 trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

 
Năm 2016 là năm có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng ñối với tỉnh Nghệ An, là 

năm ñầu tiên thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của ðại hội ðảng bộ tỉnh 
Nghệ An lần thứ 18; ñồng thời là năm ñầu tiên triển khai kế hoạch 5 năm 2016-
2020.  

 ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2016, góp phần 
hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của ðại hội ðảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 18; 
Chương trình hành ñộng của Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW 
của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 193/2015/NQ-HðND ngày 20/12/2015 của 
HðND tỉnh Nghệ An khoá XVI - Kỳ họp thứ 15 về phê chuẩn dự toán thu ngân 
sách Nhà nước trên ñịa bàn, chi ngân sách ñịa phương và phương án phân bổ ngân 
sách ñịa phương năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các 
ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao triển khai thực hiện tốt 
các nội dung sau: 

1. Tổ chức ñồng bộ, hiệu quả các biện pháp ñể hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 
phấn ñấu ñạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán thu ngân sách 
Nhà nước năm 2016 do HðND tỉnh giao: 

a) Các cấp, các ngành, các ñơn vị tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ñể tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân ñầu tư 
vốn, thành lập doanh nghiệp, mở rộng hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh. Cụ thể: 

- ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, ñặc biệt trong lĩnh 
vực thành lập doanh nghiệp, ñầu tư, xây dựng, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn 
vay, thuế, hải quan, tài nguyên khoáng sản, ñất ñai…; 

- Thực hiện các giải pháp cụ thể ñể kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp; ðồng thời chủ ñộng 
tháo gỡ những bất cập liên quan ñến công tác quản lý Nhà nước có ảnh hưởng ñến 


