Sáng ngày 07 tháng 01 nm 2014, Chi Cc thu qun Ng Hành Sn t chc Hi ngh tng kt công tác thu
ngân sách nm 2014; trin khai các gii pháp thc hin nhim v công tác thu nm 2015.
Theo báo cáo ca Chi Cc thu qun Ng Hành Sn, nm 2014, tng thu ngân sách do ngành Thu qun lý là
hn 118 t ng, t 132,2% so vi d toán giao. Trong ó mt s khon thu t cao nh: thu thu nhp doanh nghip
206%, thu s dng t phi nông nghip t 140,8%, thu thu nhp cá nhân 139,9%... Công tác thu n thu cng
c trin khai tích cc, trong nm 2014 toàn qun ã thu c trên 16 t ng tin thu n ng ca nm 2013.
t c kt qu trên là do có s quan tâm ch o ca ngành thu cp trên, trc tip là Qun y, UBND qun. Chi cc thu
ã y mnh công tác tuyên truyn, h tr ngi np thu; bám sát và thc hin trit các gii pháp v tng cng k lut, k
cng trong qun lý thu, to thun li cho ngi np thu. ng thi tích cc trin khai ng b các gii pháp tng thu, chng
tht thu ngân sách, ôn c thu hi n, tng cng vic kim soát và khai thác các ngun thu….
thc hin thng li nhim v công tác thu nm 2015 trong bi cnh nn kinh t còn nhiu khó khn, thách thc, Chi
Cc thu qun Ng Hành Sn tích cc y mnh công tác tuyên truyn v chính sách thu; tng cng m các Hi ngh
t vn, i thoi theo tng chuyên , chuyên sâu, theo tng nhóm i tng; thc hin tt vic qun lý kê khai, k toán
thu; tng cng kim tra, kim soát vic khai thu; làm tt công tác thanh tra, kim tra, x lý dt im các khon n
ng kéo dài, kiên quyt x lý các trng hp c tình dây da n ng tin thu; y mnh ci cách hành chính và hin i
hóa công tác thu…/.
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