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CHỈ THỊ 

 Về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 

 trên địa bàn năm 2021  

 

 

Năm 2021, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được HĐND huyện giao 190 

tỷ đồng, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thách thức: Nguồn thu trên địa 

bàn thiếu ổn định; Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa 

bàn còn mang tính nhỏ lẻ, số doanh nghiệp địa phương quản lý chưa tạo ra được 

sản phẩm hàng hóa có phát sinh thuế nộp ngân sách, các doanh nghiệp gặp không 

ít khó khăn, nhiều doanh nghiệp không phát sinh thuế hoặc có số nộp đạt thấp làm 

ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách trên địa bàn, các khoản thu về 

tiền sử dụng đất không còn nhiều, giá trị thấp. 

Để công tác thu ngân sách Nhà nước đạt tiến độ kế hoạch giao, đáp ứng các 

nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà 

nước năm 2021 theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND huyện giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực 

hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, trong đó tập trung thực hiện 

đạt kết quả những nội dung chủ yếu sau:    

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn: Xác định rõ nhiệm vụ thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, 

hàng đầu, phải thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, xử lý những khó khăn, vướng mắc 

trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước của mình và có kế hoạch 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự toán được giao. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên 

với cơ quan thuế để triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn. Căn cứ kết quả 

thu các loại thuế năm 2020, tổ chức phân tích, rà soát những lĩnh vực, địa bàn, 

khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng, dự báo khả năng 

tăng thu, phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt và vượt chỉ tiêu dự toán được giao. 

Tập trung chỉ đạo thu dứt điểm nợ thuế còn tồn đọng; Đẩy mạnh thu các loại phí, 

lệ phí và thu khác ngân sách phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân 

sách năm 2021. 

2. Chi cục Thuế: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy 

định về thuế. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác thu thuế trên địa bàn, tăng 

cường công tác hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp thông tin, tư vấn chính sách thuế 

rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức đối thoại định kỳ, nghe ý 

kiến phản ánh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế.    

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý thuế. 

Tổ chức triển khai thực hiện công tác thu ngân sách, rà soát, nắm chắc các nguồn 

thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, 



ngành nghề có điều kiện để bù đắp các khoản giảm thu do thực hiện chính sách 

miễn, giảm thuế. 

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác rà soát, điều tra, thống kê 

đầy đủ các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để quản lý thu thuế đúng quy 

định. 

Triển khai công tác giám sát kê khai, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ, 

cá nhân kinh doanh, tổ chức thực hiện kiểm tra các trường hợp kê khai không 

đúng; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát 

sinh. 

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, xác định rõ các nguồn thu 

còn tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; phối hợp các đơn vị, phòng, 

ban nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phương án quản lý chống thất 

thu trên từng lĩnh vực. Thực hiện công tác phân tích, dự báo, đánh giá những tác 

động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn nhằm phục vụ công tác 

chỉ đạo điều hành thu ngân sách đạt hiệu quả.  

3. Phòng Tài nguyên & Môi trường: Phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, UBND các xã, thị trấn rà soát, đối 

chiếu kế hoạch cấp đấu giá quyền sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ 

tổ chức cấp, bán, đấu giá kịp thời. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phối hợp Chi cục 

Thuế trong việc quản lý cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể, HTX, xây dựng nhà ở 

tư nhân để theo dõi, quản lý thu đúng, thu đủ các loại thuế, đôn đốc thu phí, thu 

khác ngân sách tại các xã, thị trấn; hướng dẫn tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ và quản lý hoạt động sau đăng ký kinh doanh. 

Hàng tháng cung cấp danh sách cấp giấy phép cho Chi cục Thuế và các xã, thị trấn 

để phục vụ cho công tác giám sát và quản lý thu thuế. Xử lý nghiêm các trường 

hợp xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng nhưng vẫn thi công. Hàng quý 

căn cứ vào đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành và các văn bản liên quan để quy 

định mức giá tính thuế trên địa bàn (nếu có thay đổi) gửi cho cơ quan thuế để áp 

dụng kịp thời. 

5. Công an huyện: Phối hợp Chi cục Thuế kiểm tra xử lý các đối tượng vi 

phạm pháp luật về thuế, kiểm tra hoạt động xe vận tải tư nhân để xử lý nghiêm các 

trường hợp kinh doanh không kê khai nộp thuế, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn 

thường xuyên phối hợp với Đội thuế trong công tác thu nợ và chống thất thu thuế. 

6. Đề nghị Đội Quản lý thị trường số 05: Phối hợp Phòng Tài chính- Kế 

hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Chi cục Thuế, Phòng Y tế và các 

đơn vị liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận Thương mại, hàng 

giả, hàng nhái, kiểm tra niêm yết giá tại các chợ, cửa hàng dược phẩm… phối hợp 

kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển hàng hóa không có hóa 

đơn chứng từ nhằm ngăn chặn chống thất thu ngân sách.  

7. Trung tâm Văn hóa – TT huyện: Phối hợp Chi cục Thuế đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, biểu dương những tổ 

chức, cá nhân chấp hành tốt về công tác nộp thuế, phản ánh những tổ chức, cá nhân 

vi phạm pháp luật về thuế,  kịp thời đưa tin, bài về chủ trương sửa đổi, bổ sung 

chính sách thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành. 



8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ 

sở: Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tự giác kê 

khai nộp thuế, chấp hành các quy định pháp luật về thuế. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan phòng, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Chi cục Thuế huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, chủ 

trì phối hợp, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Chỉ 

thị, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để theo dõi, chỉ đạo./.  

 
     Nơi nhận:                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

   - UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh (b/c);                                                        CHỦ TỊCH 

   - TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 

   - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

   - UBMTTQ huyện; 

   - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

   - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn; 

   - Lưu: VT, CCT.                                                                                 Trần Quang Tuấn    
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