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   ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH             Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 
              _______      ______________________________    

      Số :  52 /CT-UB                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 12  năm 1990 

   

 

 

CHỈ  THỊ 

Về một số biện pháp cấp bách nhằm hoàn thành  

chỉ tiêu thu ngân sách năm 1990 của thành phố. 
_________ 

 

 

 

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là kết thúc năm 1990. Để phấn đấu hoàn thành chỉ 

tiêu thu ngân sách năm 1990 và bảo đảm có số kết dư hơn một tháng chi gối đầu cho 

thành phố , Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị một số biện pháp cấp bách yêu cầu 

các quận huyện, sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện : 

1/ Phải khẩn trương thực hiện việc thu nộp ngân sách trong khu vực quốc 

doanh trung ương, thành phố, quận huyện. 

Cục Thuế thành phố phải đôn đốc và thu theo kế hoạch, phát thông báo thu và 

lệnh thu cho đơn vị. Khi hết hạn nộp mà đơn vị nào còn dây dưa thì báo ngân hàng 

trừ vào tài khoản của đơn vị đó để nộp vào tài khoản thuế. 

Những đơn vị có khó khăn đặc biệt được Sở Tài chánh, Cục Thuế xem xét kiến 

nghị cụ thể từng trường hợp cá biệt và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 

thì mới tạm hoãn thu. 

2/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện phải trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo 

công tác thu thuế trên địa bàn quận huyện mình : 

- Chỉ đạo thành lập các đội kiểm tra thu thuế của từng quận huyện. Kiểm tra 

đến đâu thu đến đó nhằm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu thuế năm 1990. 

- Cục Thuế, các chi cục thuế phải tập trung soát xét các hộ kinh doanh loại A, 

B để kịp thời điều chỉnh mức thu đúng với doanh thu và kiên quyết thu đủ thuế đặc 

biệt là các hộ kinh doanh còn nợ dây dưa, trốn thuế. Những trường hợp chây ì phải 

báo cáo ngay để Ủy ban nhân dân quận huyện có biện pháp xử lý kiên quyết. 

Những trường hợp chây lì, vi phạm trầm trọng Chi Cục Thuế quận huyện phải 

lập đầy đủ hồ sơ để khởi tố. 
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3/ Cục Thuế thành phố phải : 

- Tăng cường chỉ đạo kịp thời, có biện pháp hỗ trợ các quận huyện thu các số 

thu tồn đọng lớn. 

- Hợp đồng cụ thể với Chi cục Kho bạc thành phố bàn biện pháp thu kịp thời 

và an toàn đối với số lượng thu lớn trong những ngày cuối năm. 

- Phải báo cáo tình hình thực thu hàng ngày và những trường hợp vướng mắc 

cần Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo. 

Ủy ban nhân dân các quận huyện, các sở ban ngành thành phố phải thực hiện 

nghiêm túc chỉ thị này.- 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 K/T CHỦ TỊCH  

 PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                           Vương Hữu Nhơn 

 

 

 

 

 

 

 


