Số 02 - 26 - 4 - 2006

CÔNG BÁO

39

- Rà soát các tiêu chí quản lý doanh nghiệp ñể phân cấp quản lý; thực hiện thống
nhất mỗi doanh nghiệp chỉ có 01 cơ quan thuế quản lý tất cả mọi khoản thuế, phí, lệ
phí.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1- Thực hiện cải cách một số thủ tục hành chính theo hướng ñơn giản, dễ hiểu,
rút ngắn thời gian, tạo ñiều kiện thuận lợi cho ñối tượng nộp thuế như:
+ Thủ tục ñăng ký thuế, cấp mã số thuế và cấp sổ mua hoá ñơn;
+ Thủ tục ñóng mã số thuế;
+ Thủ tục xử lý tờ khai và chứng từ nộp thuế;
+ Thủ tục xử lý hoàn thuế;
+ Thủ tục tiếp dân, giải quyết ñơn thư khiếu nại tố cáo của công dân;
+ Thủ tục miễn, giảm thuế;
+ Các thủ tục quản lý thu thuế ñối với hộ ổn ñịnh thuế;
+ Thủ tục thu lệ phí trước bạ và các khoản thu từ ñất.
Tổ chức khảo sát, ñánh giá tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở Chi
cục thuế ñể có uốn nắn, chỉ ñạo phù hợp.
2.2- Về tổ chức bộ máy ñể thực hiện cơ chế tự tính, tự khai và tự nộp thuế:
- Kiện toàn tổ chức bộ máy Cục thuế tỉnh hoạt ñộng theo chức năng, thích ứng
với những nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận theo quy ñịnh của Tổng Cục thuế.
ðối với các Chi cục thuế các huyện, thành phố, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô
hình của Cục Thuế tỉnh; ñẩy mạnh công tác uỷ nhiệm thu thuế cho các xã phường, thị
trấn và tăng cường cán bộ bổ sung vào các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra; tuyên truyền
hỗ trợ; quản lý thu nợ thuế,...
2.3- Về công tác tổ chức cán bộ và ñào tạo:
- Tổ chức thực hiện quy chế luân chuyển, luân phiên công việc ñối với cán bộ,
công chức, viên chức trong ngành theo ñúng quy ñịnh của Tổng Cục trưởng Tổng
Cục thuế. Trong năm có khoảng 30% cán bộ, công chức trong ngành ñược ñiều ñộng,
luân phiên, luân chuyển.
- Thực hiện kiểm tra kiến thức theo quy chế bắt buộc ñối với cán bộ, công chức
trong ngành theo nội dung kiểm tra kiến thức chung, kết hợp với Hội thi tuyên truyền
viên thuế giỏi, kiểm tra thực hiện các quy trình, kỹ năng quản lý thuế, thủ tục hành
chính thuế ...
- Thực hiện tinh giản biên chế cùng với việc rà soát, xác ñịnh rõ chức năng,
nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ công chức;
nâng cao chất lượng hoạt ñộng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy.

