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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Hạ Lang, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Thu ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách và đôn đốc  

thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Hạ Lang năm 2022 

  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;  

Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2019; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022;  

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện về Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của 

Chính phủ;  

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân  huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;  

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 

Thu ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi thuế nợ 

đọng trên địa bàn huyện năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

1.1. Đảm bảo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu 

ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện theo Quyết định 2516/QĐ-

UBND của UBND tỉnh là 19.450 triệu đồng. 

1.2. Xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan đến công tác thu ngân 

sách nhà nước, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng để các đơn vị 

xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện.  
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1.3. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác 

quản lý thu ngân sách; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người nộp thuế 

trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.  

2. Yêu cầu  

2.1. Triển khai kịp thời Chỉ thị, văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ 

Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện về chỉ đạo điều hành thực hiện 

nhiệm vụ tài chính, thu ngân sách nhà nước năm 2022. Phát huy sức mạnh tổng 

hợp của hệ thống chính trị vào công tác thu ngân sách nhằm đôn đốc thu nộp đầy 

đủ, kịp thời số thuế phát sinh, thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách Nhà nước.  

2.2. Thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách, 

tập trung vào các khâu trọng yếu: tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, kiểm soát 

đăng ký thuế, kê khai thuế, đôn đốc thu nộp thuế, kiểm tra, thanh tra thuế, tập 

trung thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, giảm nợ đọng thuế.  

2.3. Tăng cường rà soát nguồn thu, khai thác tối đa các nguồn còn tiềm năng 

nhằm khơi tăng nguồn thu ngân sách, tập trung kịp thời nguồn thu vào ngân sách 

Nhà nước.  

2.4. Thực hiện rà soát cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh 

hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo động lực và cơ sở thúc đẩy 

kinh tế phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.  

2.5. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, 

trốn thuế và cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế.  

II. KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

1. Kế hoạch thu ngân sách, chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng 

Thuế năm 2022 

- Thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, huy động sức mạnh tổng 

hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác thu ngân sách, đảm bảo thu ngân sách 

trên địa bàn huyện năm 2022 phấn đấu vượt dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao, 

cụ thể như sau: 

BIỂU DỰ KIẾN THU NGÂN SÁCH NĂM 2022 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Năm 

2021 

Năm 2022 

Dự 

toán 

tỉnh 

giao 

Thực hiện hết 

quý II/2022 

Kế hoạch thu 

năm 2022 

Thực 

hiện 

% so 

với dự 

toán 

Thực 

hiện 

% so 

với dự 

toán 

  1 9 10 11 12 14   

A 
THU NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC 
29.768 19.469 10.428 53% 25.135 129% 
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Trong đó (Đã loại trừ hoàn 

thuế) 
29.749 19.450 10.428 54% 25.135 129% 

I I - THU NỘI ĐỊA 29.749 19.450 10.428 54% 25.135 129% 

1 1 - DNTW 319 100 79 79% 158 158% 

1.1 Thuế GTGT 319 100 79 79% 158 158% 

1.2 Thuế TNDN             

1.3 Thuế TTĐB             

1.4 Thuế tài nguyên             

2 2 - DNĐP 108 45 13 30% 45 100% 

2.1 Thuế GTGT 102 45 13 30% 45,37 101% 

2.2 Thuế TNDN 6           

2.3 Thuế TTĐB             

2.4 Thuế tài nguyên             

3 3 -ĐTNN             

4 4- NQD 12.536 8.730 2.058 23% 8.130 93% 

4.1 Thuế GTGT 8.803 3.810 1.236 32% 3.810 100% 

4.2 Thuế TNDN 1.382 1.400 98 6% 800 57% 

4.3 Thuế TTĐB 17 20 5 26% 20,11 100% 

4.4 Thuế tài nguyên 2.335 3.500 719 21% 3.500 100% 

5 Thuế thu nhập cá nhân 603 581 339 58% 688 118% 

6 Thuế bảo vệ môi trường             

7 Lệ phí trước bạ 2.758 2.900 931 32% 2.900 100% 

8 Phí, lệ phí 1.124 920 345 37% 920 100% 

9 Các khoản thu về nhà đất 406 2.594 356 14% 2.614 101% 

9.1 Thuế sử dụng đất nông nghiệp             

9.2 Thuế sử dụng đất phi NN 2 2 2 105% 2 105% 

9.3 
Tiền cho thuê mặt đất, mặt 

nước 
55 92 85 92% 112 121% 

9.4 Thu tiền sử dụng đất 350 2.500 269 11% 2.500 100% 

9.5 
Thu tiền bán nhà, thuê nhà 

thuộc sở hữu NN 
            

10 
Thu từ hoạt động xổ số kiến 

thiết 
            

11 
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản 
55 880   0% 880 100% 

12 Thu khác NS 11.839 2.700 6.307 234% 8.800 326% 

II Thu về dầu thô             

III 
III - Thu cân đối từ hoạt 

động xuất nhập khẩu 
19 19         

1 Tổng thu từ hoạt động XNK 19 19         

1.9 Thu khác 19 19         

2 Hoàn thuế GTGT             

Nhìn chung việc triển khai thực hiện dự toán thu NSNN năm 2022 trong bối 

cảnh gặp nhiều khó khăn, do tác động kéo dài của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh 

hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân kinh 
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doanh. Bên cạnh đó Nhà nước tiếp tục thực hiện các chính sách gia hạn nộp thuế, 

miễn giảm thuế để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến kết quả thu ngân sách và tiến độ thu trong năm. Để đảm 

bảo thực hiện đạt mục tiêu thu NSNN năm 2022, cần kiểm soát tốt nguồn thu phát 

sinh, tập chung đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN; thực hiện tốt kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra thuế, truy thu thuế ẩn lậu, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng để 

tăng thu ngân sách nhà nước. Quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, 

cưỡng chế thu hồi nợ thuế và xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu đến hết 31/12/2022 

tổng nợ đọng thuế trên địa bàn huyện không quá 385 triệu đồng.  

2. Giải pháp 

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn thu chủ lực ổn định, bền vững, 

nâng cao tỷ trọng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 

+ Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022. Tập 

trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ để đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế năm 

2022 của huyện đề ra. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo nguồn thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt theo dự toán giao.  

+ Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp - xây dựng theo hướng bền 

vững. Tiếp tục đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đầu tư phát 

triển các ngành dịch vụ có lợi thế và có giá trị cao nhằm phát huy thế mạnh của 

địa phương, tạo nguồn thu, nâng cao tỷ trọng thu ngân sách. 

- Tăng cường quản lý thu thuế hiệu quả, tập trung khai thác tăng thu, tăng 

cường chống thất thu thuế và thu hồi nợ đọng thuế: 

+ Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý 

thuế, các Luật thuế, Luật phí và lệ phí, nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước. Theo 

dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, 

từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các sắc thuế cơ bản để có phương 

án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với 

thực tế phát sinh.  

+ Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị về các giải pháp để đôn 

đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất 

thu; các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện tốt công tác chống 

thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế và xử lý nợ thuế.  

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ 

phận, các lĩnh vực; nâng cao chất lượng quản lý khai thuế, nộp thuế, giám sát tình 

hình kê khai, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kê khai, nộp kịp thời các 

khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của Luật 

Quản lý Thuế, hạn chế nợ mới phát sinh; chú trọng nâng cao hiệu quả trong công 

tác thanh tra, kiểm tra và công tác quản lý nợ thuế, đôn đốc thu hồi, cưỡng chế nợ 

thuế và xử lý nợ đọng thuế. Tiếp tục triển thực hiện tốt Nghị quyết số 
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94/2014/QH14 về xử lý khoanh nợ, xóa tiền phạt tiền chậm nộp đối với các 

trường hợp nợ thuế không còn khả năng thu hồi vào ngân sách nhà nước.  

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành 

trong công tác quản lý nguồn thu ngân sách, khai thác tăng thu ngân sách: 

+ Thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của tỉnh và Huyện ủy, 

HĐND huyện về công tác thu ngân sách, chống thất thu ngân sách năm 2022; 

thực hiện tổng thể các giải pháp nhằm phối hợp với cơ quan chuyên thu để thu 

đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế, các khoản phát sinh phải nộp vào ngân sách 

Nhà nước.  

+ Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thu ngân sách, chống thất thu ngân sách 

và xử lý nợ đọng thuế năm 2022  

+ Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt Kế hoạch thu từ đất, tài sản gắn liền với đất 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 

19/5/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung (lần 1) Kế hoạch thu 

từ đất, tài sản gắn liền với đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và các Quyết 

định bổ sung (nếu có). Đảm bảo thu từ tiền sử dụng đất đạt dự toán năm 2022 đạt 

dự toán giao (2.500 triệu đồng).  

+ Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức có 

liên quan: chủ động triển khai chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn 

huyện đạt chất lượng và đúng thời gian quy định theo Kế hoạch của UBND tỉnh 

về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; thực hiện quyết 

liệt các biện pháp nhằm khai thác tăng thu, chống thất thu ngân sách, đặc biệt từ 

lĩnh vực đất đai (thu từ chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, 

thuê đất, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản); hoạt động khoáng 

sản phí cửa khẩu, thuế xây dựng cơ bản; thuê ngoài quốc doanh, hộ kinh 

doanh,...)  

- Phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra của các ban, ngành tại các doanh 

nghiệp để phát hiện, xử lý đối với các đơn vị vi phạm pháp luật thuế; trốn thuế, 

gian lận thuế. Đôn đốc các doanh nghiệp, người nộp thuế nộp kịp thời các khoản 

thuế truy thu, ẩn lậu, phạt vi phạm về thuế phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm 

tra thuế; qua kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên 

ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.  

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN  

1. Chi cục Thuế huyện 

- Tổ chức thực hiện biện pháp thu từng lĩnh vực, từng địa bàn, triển khai thực 

hiện đầy đủ các giải pháp hỗ trợ cho người nộp thuế để phục hồi, tăng trưởng kinh 

tế sau dịch bệch. Kiểm tra, rà soát tất cả các nguồn thu trên địa bàn, chủ động 

tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với điều 
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kiện thực tế ở từng đơn vị, từng khoản thu, sắc thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm 

vụ thu ngân sách được giao.  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tập trung xây dựng và tổ chức 

triển khai các biện pháp quản lý thuế hiệu quả.  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đôn đốc, xử lý từng 

trường hợp doanh nghiệp, người nộp thuế nợ thuế kéo dài, khó thu. 

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp 

thuế thực hiện kê khai, nộp thuế. Thường xuyên tuyên truyền và phối hợp với các 

ngành trong công tác truyền truyền chính sách pháp luật thuế sâu rộng tới các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình 

hình kê khai, nộp thuế của người nộp thuế. Trực tiếp đôn đốc doanh nghiệp, người 

nộp thuế thực hiện nộp ngân sách đối với các khoản truy thu, tăng thu ngân sách theo 

kết luận của thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước. Phối hợp với các cơ quan, ban, 

ngành liên quan đôn đốc thực hiện kết luận của Thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán 

Nhà nước đối với các nội dung về thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước.  

- Tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế 

theo đúng quy định, phù hợp với thực tế tại địa phương nhằm đôn đốc hiệu quả 

các tổ chức, cá nhân còn nợ tiền thuế, phí nộp vào ngân sách Nhà nước. Tham 

mưu kiện toàn Đội chống thất thu ngân sách để trực tiếp triển khai các biện pháp 

đôn đốc thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn. Tiếp tục triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 94/2012/QH14 về xử lý khoanh nợ, xóa tiền phạt chậm 

nộp tiền chậm nộp đối với các trường hợp nợ thuế không còn khả năng thu hồi 

vào ngân sách nhà nước.  

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự toán năm 2022; 

trên cơ sở tiến độ thu, đánh giá cân đối ngân sách địa phương, đề xuất, tham mưu 

UBND huyện điều hành ngân sách địa phương theo quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn: 

thực hiện công tác quản lý các khoản thu khác ngân sách đảm bảo mục tiêu, kế 

hoạch theo Nghị quyết. 

- Đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra, 

kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo quy định.  

- Tham mưu xử lý tài khoản tạm giữ đối với các khoản thu về đất, tài sản 

trên đất kịp thời vào ngân sách nhà nước; ghi thu, ghi chi các khoản liên quan đến 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào NSNN theo quy định; phối hợp đôn đốc các 

khoản thu liên quan đến bán đấu giá đất, tài sản trên đất theo quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động theo đề nghị của cơ quan thuế 

đối với các trường hợp nợ thuế kéo dài, khó thu phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế 
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bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành 

lập và hoạt động theo quy định.  

- Tham mưu tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề thu ngân sách theo 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai thực hiện kịp thời, 

đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 

08/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt Kế hoạch thu từ đất, tài sản 

gắn liền với đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc liên 

quan thủ tục cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất để đảm bảo tăng thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Chủ trì rà soát, tổng 

hợp, lập kế hoạch về cho thuê đất, thuê mặt nước đối với các trường hợp nhà đầu 

tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã 

cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Phối hợp với cơ quan Thuế để dự kiến nguồn thu, quản lý, khai thác tốt các 

nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản năm 2022. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, 

chính xác thông tin cho cơ quan Thuế để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính 

đối với các tổ chức, cá nhân được giao đất, thuê đất, thực hiện chuyển nhượng bất 

động sản, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.   

4. Kho bạc Nhà nước Hạ Lang  

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác thu ngân sách nhà nước. 

Chỉ đạo các bộ phận thực hiện công tác thu tiền thuế, phí và lệ phí, các khoản thu 

vào ngân sách đúng quy định.  

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ban quản lý dự án đầu tư 

và xây dựng huyện đôn đốc các chủ đầu tư trên địa bàn hoàn tất thủ tục thanh toán 

khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.  

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ về giá 

cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

- Tạo điều kiện thuận lợi (rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính tối đa 

theo quy định, hướng dẫn chỉ một lần để các đơn vị thực hiện) cho các cơ quan chức 

năng hoàn thiện thủ tục để quản lý các khoản thu liên quan đến quy hoạch, xây dựng.  

- Cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác 

quản lý thu, chống thất thu thuế từ lĩnh vực kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản 

tư nhân, đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế.  
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6. Phòng Tư pháp  

Tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế để quản 

lý chặt chẽ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; phối hợp với các 

cơ quan nhà nước có liên quan: hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu công 

chứng thực hiện kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, để 

làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật; thường xuyên tuyên truyền vận 

động người dân, doanh nghiệp thực hiện kế khai trung thực giá chuyển nhượng tài 

sản, bất động sản trên hợp đồng mua bán.  

7. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hạ Lang  

- Chỉ đạo bộ phận tín dụng phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn cơ 

quan Thuế trong công tác thu ngân sách, nộp thuế điện tử, thực hiện thu hồi tiền 

nợ thuế đối với người nộp thuế khi có Quyết định cưỡng chế của cơ quan Thuế 

gửi đến.  

- Cung cấp kịp thời thông tin tài khoản của cá nhân, doanh nghiệp cho cơ 

quan Thuế khi có yêu cầu để phục vụ công tác thu hồi, xử lý nợ đọng thuế.  

8. Công an huyện 

- Phối hợp với cơ quan Thuế trao đổi thông tin, điều tra, xử lý các trường hợp 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế; phối hợp tham mưu giải quyết một số doanh 

nghiệp nợ thuế quá hạn, chây ỳ, cố tình dây dưa, không chấp hành, chống đối.  

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Đội kiểm soát liên 

ngành kiểm tra kiểm soát, xử lý thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; chỉ thực hiện 

thủ tục chuyển vùng, nộp, cấp biển số đăng ký phương tiện khi các tổ chức cá 

nhân đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (xuất trình các giấy tờ, biên lai liên quan 

đến nộp thuế, phí và lệ phí) theo quy định.  

9. Các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện  

Chỉ đạo các tổ đội, Trạm Biên phòng thực hiện và phối hợp thực hiện hiệu 

quả, thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa; tiếp tục thực 

hiện Quy chế phối hợp thu phí khu vực cửa khẩu, biên giới. Phối hợp và tạo điều 

kiện cho các lực lượng chức năng thu thuế, phí, lệ phí tại khu vực các cửa khẩu, 

cửa khẩu phụ lối mở trên địa bàn huyện.  

10. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hạ Lang  

Phối hợp với cơ quan Thuế trong việc cung cấp thông tin các dự án, công 

trình xây dựng trên địa bàn; phối hợp thu thuế phát sinh, thu hồi nợ đọng thuế 

trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.  

11. Đội Quản lý thị trường số 2  

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, gian lận 

thương mại, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lậu thuế. Phối hợp với cơ quan Thuế, 

Hải quan thu thuế phát sinh, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.  
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12. Văn phòng HĐND-UBND huyện  

Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực như: đầu tư, quy hoạch, xây dựng: đất đai, tài nguyên khoáng 

sản, môi trường; thương mại, xuất nhập khẩu; đấu thầu, chỉ thầu, điều chỉnh thời 

gian, hạng mục công trình thuộc lĩnh vực: xây dựng, giao thông, công nghiệp, 

nông nghiệp; ngoại vụ đối với các tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện hoàn thành 

nghĩa vụ nộp thuế, phí và các khoản phải nộp vào NSNN theo quy định.  

13. UBND các xã, thị trấn  

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phối hợp kịp thời, chặt chẽ, triển khai 

thực  hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời 

vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách 

theo Quyết định của UBND huyện giao.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn để 

quản lý sát đúng số lượng hộ kinh doanh và doanh thu để xác định sát đúng mức 

thuế phải nộp của hộ kinh doanh trên địa bàn. 

14. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các thông tin về chính 

sách, pháp luật thuế; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Thực 

hiện công bố danh sách các tổ chức, cá nhân nợ thuế do Chi cục Thuế huyện cung 

cấp theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị phối 

hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả nội dung được giao. 

Trên đây là Kế hoạch thu ngân sách, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu 

hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Hạ Lang năm 2022./.  

       
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng,ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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