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THÔNG BÁO 

Kết  luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp ngày 30/3/2020 về xem xét kế hoạch rà soát phương tiện vận tải và đề án chống 

thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Ngày 30/3/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét kế hoạch rà soát phương tiện vận tải và đề án 

chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; tham 

dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Giao thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị 

trường, Công an tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. Sau 

khi nghe Giám đốc Sở Tài chính báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự 

họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, có hiệu lực kể từ 

ngày 01/4/2020, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động 

tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nội dung theo đúng quy định tại Nghị       

định trên;  

UBND tỉnh ghi nhận Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan 

liên quan đã tích cực, xây dựng kỹ lưỡng nội dung dự thảo Kế hoạch rà soát 

phương tiện vận tải vận tải trên địa bàn tỉnh và dự thảo Đề án Chống thất thu 

thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Để 

công tác rà soát, thống kê đảm bảo bao quát được toàn bộ phương tiện vận tải, 

máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh và Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt 

động của các phương tiện trên được hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu:        

1. Giao Sở Giao thông vận tải bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo Kế 

hoạch rà soát phương tiện vận tải, máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Về nội dung kế hoạch: Tổng rà soát phương tiện vận tải và xe máy 

chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. 

- Về mục đích: Rà soát, thống kê, phân tích rõ theo từng loại hình cụ thể 

như phương tiện của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, có quan, đơn 

vị nhà nước...theo từng địa bàn. 

- Ban hành kèm theo kế hoạch các mẫu kê khai cho các loại xe, lồng ghép 

kế hoạch rà soát với công tác kiểm kê, rà soát việc đăng ký kinh doanh, đăng ký 

mã số thuế của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có phương tiện vận tải, máy 
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chuyên dùng tham gia hoạt động kinh doanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư (gửi mẫu 

đăng ký kinh doanh), Cục Thuế (gửi mẫu đăng ký mã số thuế) cho Giao thông 

vận tải để kèm hồ sơ theo Kế hoạch rà soát của tỉnh. 

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 

từng cơ quan, đơn vị liên quan để đề xuất giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, 

đơn vị trong Kế hoạch rà soát của tỉnh cho phù hợp. 

Thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước 10/4/2020 

2. Công tác chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải và máy 

chuyên dùng (máy công trình, máy xúc....) là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá 

trình thu ngân sách nhà nước và cần được quan tâm đúng mức. Việc xây dựng 

Đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực nêu trên là cần thiết, để Đề án bao quát 

được toàn bộ nội dung và đảm bảo không sót được đối tượng thu yêu cầu Cục 

Thuế tỉnh hoàn thiện nội dung Đề án như sau: 

- Thống nhất tên gọi: Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh 

doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. 

- Biên tập lại bố cục Đề án cho hợp lý. Từng nội dung của Đề án cần cụ 

thể, rõ ràng, đảm bảo các huyện, thành phố có thể tổ chức thực hiện được ngay 

sau khi UBND tỉnh phê duyệt. 

- Nội dung chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe 

máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh cần chi tiết đến địa bàn thôn, xã. Tuy nhiên 

cần biên tập cho đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu. 

Thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 

4/2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần tham dự cuộc họp,  

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KTN, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTH (LTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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