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(Ngày 12 tháng 5 năm 2020) 

  

 Ngày 12/2/2020, tại cuộc họp Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thành 

phố, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố đã kết luận chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

Sau khi nghe Chi cục Thuế thành phố báo cáo thực hiện nhiệm vụ công 

tác thu NSNN 4 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo 

năm 2020 và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Đ/c Lê Trí Thức - Chủ tịch 

UBND thành phố chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung như sau: 

Tuy kinh tế đầu năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, nhưng Ban Chỉ đạo thu 

ngân sách luôn sâu sát trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các 

Quyết định của UBND tỉnh và UBND thành phố về những giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020; sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác thu 

ngân sách. Đạt được kết quả thu trong 4 tháng đầu năm 2020, cơ quan thu đã 

quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ 

đọng thuế; tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc hỗ 

trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về việc thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19, một số doanh nghiệp phải hoạt động 

cầm chừng, rất nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn phải nghỉ kinh doanh (trừ các 

cửa hàng, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh cung cấp lương thực, thực phẩm, 

thuốc men, hàng hóa thiết yếu). Đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định số 

41/NĐ-CP ngày 8/4/2020  gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ 

các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Các doanh 

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đã có thu hẹp sản xuất kinh doanh, theo đó ảnh hưởng 

trực tiếp đến thu thuế GTGT, TNDN, TTĐB, phí, lệ phí....Thực hiện Nghị quyết 

số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch 

số 73/KH-UBND triển khai hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Nợ 

thuế còn ở mức cao, nguyên nhân là do người nộp thuế ý thức chấp hành pháp 

luật thuế chưa tốt, còn chây ỳ, dây dưa, trốn tránh không tự giác kê khai thuế; 

một số khác gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh; công tác quản lý thuế ở 

một số chợ trên địa bàn còn nhiều khó khăn phức tạp, chây ỳ, dây dưa nộp thuế. 
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Một số nguồn thu giảm so với cùng kỳ như: Thu từ hoạt động XDCB tư nhân; 

Thu nợ thuế năm trước chuyển sang, đặc biệt là thu từ lệ phí trước bạ chỉ bằng 

75% so với cùng kỳ. 

Để công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt và vượt chỉ tiêu được  

tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ 

đạo thu ngân sách thành phố và các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã 

thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Chi cục Thuế thành phố 

- Rà soát lại toàn bộ các nguồn thu trên địa bàn có khả năng thu, tập trung 

chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách quyết tâm thu ngân sách đạt chỉ 

tiêu tỉnh giao; 

- Tiếp tục tham mưu phối hợp với các phường xã tổ chức thu thuế tập 

trung, tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, tiến hành rà soát đối chiếu nợ, 

đôn đốc thu thuế, thu hồi nợ thuế, kịp thời ban hành thông báo thuế; tiếp tục đôn 

đốc thu nợ tiền sử dụng đất vào NSNN. Chỉ đạo các đội thuế Tham mưu cho 

UBND các phường, xã tổ chức quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu 

thuế, tích cực thu hồi nợ đọng, thu thuế tập trung, thu các loại phí, quỹ.  

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Đề án chống thất thu thuế: 

XDCB tư nhân, kinh doanh cho thuê dịch vụ cho thuê phông rạp - nấu ăn di 

động, sử dụng đất phi nông nghiệp, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ. Phối hợp 

với Đội quản lý trật tự đô thị thành phố và UBND các phường, xã đề ra các biện 

pháp thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách. 

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 làm tốt công tác quản lý thuế 

đối với các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn theo Thông tư số 218/2015/TT-BTC 

ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính. 

- Nghiên cứu xem xét các đơn xin miễn, giãn, giảm thuế đối với các hộ 

kinh doanh để hỗ trợ kịp thời, công bằng, đúng quy định. 

2. Đội Quản lý thị trường số 1: Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả gắn với kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm trên địa bàn, chủ động nắm vững các đối tượng buôn lậu, tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các chợ trung tâm, các đầu mối phân 

luồng hàng hóa nhập lậu trên địa bàn. 

3. Công an thành phố: Chỉ đạo đội nghiệp vụ, công an các phường, xã 

nắm chắc các đường dây, tụ điểm buôn lậu, đảm bảo không hình thành các tụ 

điểm tập kết hàng lậu trên địa bàn. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng 

cường kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, 

hàng giả, hàng cấm…Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
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4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: Phối hợp với phòng 

TCKH và UBND các phường, xã rà soát các khu đất phù hợp quy hoạch - kế 

hoạch sử dụng đất tham mưu xử lý, đấu giá quyền sử dụng đất với đối với các 

khu đất công đủ điều kiện. Rà soát, tổng hợp các khu đất công khác để thực hiện 

giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố. 

5.  Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 

- Phối hợp với UBND các phường, xã và phòng Quản lý đô thị thành phố 

rà soát các công trình XDCB trên địa bàn không qua cấp phép đặc biệt là các 

khu đô thị và các công trình do các cơ quan nhà nước làm chủ đầu tư; cung cấp 

danh sách, thông tin UBND các phường xã thu thuế XDCB đối với các công 

trình được miễn phép.  

- Tập trung đông đốc thu thuế XDCB đối với các công trình của các cơ 

quan nhà nước. Thống kê toàn bộ danh sách các công trình XDCB đối với các 

cơ quan nhà nước chưa nộp thuế gửi về UBND thành phố để báo cáo tỉnh. 

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố: Khẩn trương 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án liên quan đến các nguồn thu các dự án 

khu tái định cư và dân cư trên địa bàn thành phố: Tiểu khu TĐC Khối 9 Vĩnh 

Trại; khu dân cư khối 8 Đông Kinh; khu dân cư Mỹ Sơn và hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư Khối 9 phường Vĩnh Trại (khu đất Ao cạn bãi than). 

7. UBND các phường, xã 

- Tập trung chỉ đạo các lực lượng, thành phần tham gia rà soát phương tiện 

vận tải và xe máy chuyên dùng đẩy nhanh tiến độ thực hiện, báo cáo kết quả rà 

soát về UBND thành phố (qua Phòng Quản lý đô thị) đúng thời gian quy định.  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực thu ngân sách, 

đẩy mạnh các biện pháp thu thuế ngoài quốc doanh, hoàn thành nhiệm vụ thu 

ngân sách theo chỉ tiêu dự toán thành phố giao.  

8. UBND xã Mai Pha: Đối với các hộ trúng đấu giá các khu đất tại khu 

tái định cư dân cư Nam thành phố xã Mai Pha: Rà soát lập danh sách gửi thông 

báo tới các hộ về kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

9. UBND phường Hoàng Văn Thụ: Tiếp tục tuyện truyền vận động hộ 

gia đình cố tình chống đối không nghĩa vụ về thuế, phí lệ phí; phối hợp với Chi 

Cục thuế và Công an thành phố nghiên cứu các chế tài xử lý đối với các trường 

hợp vi phạm. 

10. Các thành viên trong Ban chỉ đạo thu NSNN: Tiếp tục thực hiện tốt các 

nhiệm vụ trong công tác thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm lĩnh vực thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020. 
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Trên đây là nội dung kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà 

nước thành phố. UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan 

biết, tổ chức thực hiện theo quy định./. 

 
   
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 

- BCĐ thu ngân sách theo QĐ số 500/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2020; 

- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 
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