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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách huyện 

 

Ngày 18/11/2020, đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch UBND huyện – 

Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách huyện chủ trì cuộc 

họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách huyện (dưới đây gọi 

tắt là Ban Chỉ đạo). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo 

huyện; các đồng chí: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Trưởng phòng Tài 

nguyên và môi trường, đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện – 

Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động 

của Đội chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế huyện; ý kiến phát biểu 

thảo luận của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

kết luận, chỉ đạo như sau: 

1. Đánh giá chung  

Trong 10 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi 

tác động của dịch bệnh COVID-19, hoạt động cửa khẩu trầm lắng, hoạt động 

của các hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, việc thu phí kết cấu hạ tầng kinh tế 

cửa khẩu đạt rất thấp, song Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã thường xuyên 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn huyện ngay từ những tháng đầu năm, đồng thời Ban Chỉ 

đạo và Đội Chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế của huyện tăng 

cường hoạt động, qua đó, nhiều nguồn thu như: thu Lệ phí trước bạ; thu tiền sử 

dụng đất, tiền cho thuê đất, cấp quyền khai thác khoáng sản… được khai thác, 

tận thu đạt hiệu quả, tăng cao so với kế hoạch năm 2020 và vượt cao so với cùng 

kỳ năm 2019, thu nội địa cơ bản đạt theo kế hoạch năm.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thu và hoạt động của Đội 

Chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế huyện vẫn còn một số hạn chế: 

Ban Chỉ đạo huyện chưa tổ chức tốt việc họp theo định kỳ; một số thành viên 

Ban Chỉ đạo, thành viên Đội Chống thất thu ngân sách thu hồi nợ đọng hoạt 

động chưa thường xuyên và chủ động tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo 

trong công tác thu ngân sách; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công 

tác thu ngân sách có lúc, có việc chưa kịp thời, chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ; 

một số đơn vị còn có tư tưởng bằng lòng với kết quả đã đạt được, còn khoán 

trắng việc thu ngân sách cho lực lượng chức năng của huyện; tiến độ thu ngân 
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sách trên địa bàn của các xã đạt thấp, nhiều xã có khả năng không hoàn thành 

chỉ tiêu năm. Đến thời điểm ngày 18/11/2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn huyện mới đạt 44% dự toán tỉnh giao, 43% dự toán HĐND huyện giao. Do 

đó, trong thời gian còn lại hơn 01 tháng của năm 2020, nhiệm vụ thu ngân sách còn 

hết sức nặng nề, cần phải thực hiện hơn 50% để đạt được dự toán của năm giao.   

2. Nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn huyện đến hết năm 2020 

2.1. Yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo: 

- Chủ động phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn 

thu; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu theo kế 

hoạch, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ thu ngân sách; xây dựng kế hoạch các nguồn thu, địa chỉ thu cụ 

thể, khai thác các nguồn thu có khả năng thu cao, tăng cường đôn đốc thu phấn 

đấu thu nội địa, thu cân đối ngân sách địa phương năm 2020 đạt mức cao nhất. 

- Chủ động tham mưu cho Thường trực ban Chỉ đạo giải quyết kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong công tác thu và đôn 

đốc thu hồi nợ đọng thuế để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn huyện năm 2020. 

- Các đơn vị có thành viên tham gia Đội Chống thất thu ngân sách quan 

tâm, tạo điều kiện, bố trí thời gian cho cán bộ tham gia các hoạt động chống thất 

thu, thu hồi nợ đọng, thu ngân sách trên địa bàn huyện. 

2.2. Đội chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế: Bám sát kế hoạch 

của Đội, bám sát địa bàn, cơ sở, bám sát từng địa chỉ thu, phối hợp với các đơn 

vị liên quan thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo đạt hiệu quả. 

2.3. Công an huyện: Phối hợp với Đội chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ 

đọng thuế, hỗ trợ việc dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ xe, hàng hóa ra vào 

địa bàn huyện. 

2.4. Đội Quản lý thị trường số 5: Tăng cường hoạt động phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại; tổ chức kiểm tra giấy phép kinh doanh, các chứng từ 

liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác hàng hóa để có cơ sở tiến hành xử 

phạt các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo an toàn 

cho người tiêu dùng; mở rộng hoạt động kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh 

hàng hóa ở cả địa bàn các xã. 

2.5. Chi cục Thuế huyện:  

- Phối hợp với thành viên Đội chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng 

thuế huyện kiểm tra, đối chiếu chứng từ, hóa đơn liên quan đến hàng hóa vận 

chuyển trên địa bàn huyện, tiến hành xử phạt đối với những hàng hóa vận 

chuyển không đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu xây dựng văn bản của 

UBND huyện về hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc thu thuế xây dựng nhà ở 
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riêng lẻ tư nhân (cụ thể đối tượng thu, mức thu) để làm cơ sở cho các xã, thị trấn 

tổ chức thu Thuế xây dựng nhà ở riêng lẻ tư nhân theo quy định. 

- Nghiên cứu, dự thảo lại Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của các 

thành viên Ban Chỉ đạo, các thành viên Đội chống thất thu và đôn đốc thu hồi 

nợ đọng thuế huyện gửi các thành viên Ban chỉ đạo lấy ý kiến góp ý và tổng hợp 

trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét ký ban hành để tổ chức thức hiện. 

2.6. Các Đồn Biên phòng tiếp tục phối hợp Đội chống thất thu và đôn đốc 

thu hồi nợ đọng thuế xử lý các trường hợp không chấp hành kê khai thuế vận 

chuyển hàng hóa ra, vào khu vực biên giới; rà soát, thống kê các chủ kinh doanh 

bến, bãi, kho đông lạnh trên địa bàn để đưa vào quản lý, đăng ký kinh doanh, kê 

khai thuế. 

2.7. Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường số 5, Công an huyện, phòng 

Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp nghiên 

cứu, đề xuất việc quản lý hoạt động của các điểm, bãi trung chuyển trâu, bò trên 

địa bàn huyện để thực hiện công tác phòng, chống các dịch bệnh và tạo nguồn 

thu cho ngân sách Nhà nước. 

2.8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng Bãi rác Bằng Ca, để sớm đưa vào hoạt động 

và thực hiện thu phí vệ sinh môi trường tại xã Lý Quốc. 

2.9. Các đơn vị chủ đầu tư các công trình, dự án của huyện, xã: Tăng cường 

đôn đốc các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình, dự án, 

hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch và thực hiện thu thuế xây dựng 

cơ bản. 

2.10. UBND các xã, thị trấn: tăng cường tuyên truyền đến các xóm, các hộ gia 

đình về chủ trương, quy định đối với việc thu thuế xây dựng nhà ở riêng lẻ tư nhân 

và tổ chức thu Thuế xây dựng nhà ở riêng lẻ tư nhân trên địa bàn xã, thị trấn. 

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Phương Huy, Chủ tịch 

UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ 

đọng thuế huyện năm 2020. Văn phòng HĐND – UBND huyện thông báo đến 

các đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (B/c); (Bản giấy) 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Các thành viên Đội CTTNS huyện; 

- Trưởng phòng KT&HT, 

- Phó Trưởng phòng TN&MT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Sơn 
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