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CHỈ THỊ 

về đẩy mạnh công tác tuyên truyền  

Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 

--- 

Thực hiện công tác tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai 

đoạn 2006 - 2010, trong những năm qua, các ngành, các cấp, các doanh 

nghiệp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về thuế, tích cực thực hiện công tác thuế và đã đạt được những kết quả 

quan trọng: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện cải cách, hiện đại hóa 

hệ thống thuế được nâng lên rõ rệt; ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác 

chấp hành pháp luật về thuế được thực hiện nghiêm túc; hiệu quả của công 

tác tuyên truyền thuế đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu ngân sách hàng năm...  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức phối hợp 

tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế giữa các ngành chưa được 

triển khai thường xuyên, một số địa phương thực hiện chưa tốt. Hình thức 

tuyên truyền chưa thật phù hợp và sát với đối tượng. Lực lượng làm công tác 

tuyên truyền còn mỏng, chưa được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn để đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ... 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế 

giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 732/2011/QĐ-TTg, ngày 17/5/2011 

của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, 

chính quyền, các sở, ban, ngành đoàn thể và các doanh nghiệp trong tỉnh 

trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 

sau: 

1- Các cấp, các ngành cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc 

triển khai thực hiện tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 

2020. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong từng 

ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp 

phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước đến năm 
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2020; hiểu rõ ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế trên 

các lĩnh vực cung cấp, trao đổi thông tin, điều tra, xử lý vi phạm và các biện 

pháp hành chính khác để góp phần thu đúng, đầy đủ, kịp thời các khoản thu 

vào ngân sách nhà nước. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các tổ chức, cá 

nhân có nghĩa vụ nộp thuế về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 

Nhà nước về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; hiểu 

rõ nghĩa vụ, quyền lợi và thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật 

về thuế.  

2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng Kế hoạch 

thực hiện Quyết định số 732/2011/QĐ-TTg, ngày 17/5/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020. 

Hàng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, 

trong đó cần chú ý biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt 

nghĩa vụ thuế, làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời, đề ra các biện pháp 

đấu tranh xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của tổ 

chức, cá nhân.  

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 

– 2020; biên soạn các loại tài liệu hỏi - đáp về các chính sách thuế, các luật 

thuế hiện hành; tổ chức tập huấn, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên về 

lĩnh vực thuế. 

- Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tỉnh làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động các đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức và chấp hành 

đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thuế. 

- Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa có kế hoạch 

tuyên truyền thường xuyên, liên tục, coi đó là một trong những nhiệm vụ 

chính trị quan trọng của báo, đài để góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. 

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội đối với chính 

sách, pháp luật thuế để tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề 

bức xúc và vướng mắc có liên quan. 

4- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa phối hợp 

với Cục thuế xây dựng kế hoạch tuyên truyền; thường xuyên có tin, bài, 
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chuyên trang, chuyên mục; tăng thời lượng cho các bài viết góp ý, xây dựng 

về chính sách thuế, về những điển hình, nhân tố mới, đồng thời phê phán, 

đấu tranh mạnh mẽ các hành vi gian lận, chây ỳ, trốn lậu thuế.  

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tham mưu công tác 

sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị theo thời gian quy định. 

 

                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 BÍ THƯ 

Nơi nhận: 
- Các huyện, thị, thành ủy, 

- Các ban đảng, đảng đoàn, BCS đảng  

  và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh,  

- Các doanh nghiệp thuộc tỉnh, 

- Cục thuế tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu VPTU (TH+VT). Đã ký Lê Thanh Quang 

 


