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THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2097 /UBND-CCT
V/v triển khai thực hiện
Nghị quyết 94/2019/QH14
ngày 26/11/2019 của Quốc hội

TP.Lạng Sơn, ngày 27 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng, ban trực thuộc UBND thành phố;
- Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn;
- Công an thành phố Lạng Sơn;
- UBND các phường, xã;
Căn cứ Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về việc
khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người
nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính
quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14
của Quốc hội;
Căn cứ Công văn số Số 389/UBND-KTTH ngày 21/4/2020 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày
26/11/2019 của Quốc hội.
Để thực hiện các thủ tục xóa nợ được thực hiện kịp thời đúng quy định
của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn yêu cầu:
1. Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn
- Rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng được xử lý
nợ bảo đảm chính xác và lập văn bản xác minh tình trạng hoạt động của người
nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký giữa cơ quan quản lý thuế với Ủy ban nhân dân
xã, phường về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
kinh doanh, địa chỉ liên lạc để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ từ ngày
01/7/2020.
- Tổ chức tập huấn, đào tạo các nội dung của Nghị quyết và các văn bản
hướng dẫn, hồ sơ, thủ tục hành chính, quy trình xử lý cho cán bộ thuế để triển
khai nghiêm túc, đảm bảo thực hiện có kết quả Nghị quyết của Quốc hội. Công
khai các quy trình, thủ tục về xử lý nợ để người nộp thuế thuận tiện trong việc
nghiên cứu, triển khai thực hiện và giám sát công chức thực hiện;
- Tổ chức bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ xử lý nợ; thường
xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như thời
gian đầu thực hiện Nghị quyết để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa
phương. Định kỳ hằng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Cục Thuế
tỉnh Lạng Sơn kết quả thực hiện và các vướng mắc (nếu có).
- Chủ động phối hợp với UBND các phường, xã, Công an thành phố về
việc xác nhận Người nộp thuế chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc đi khỏi

nơi cư trú để hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền khoanh nợ và xóa nợ theo
quy định.
2. Ủy ban nhân dân các phường, xã
Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo điều
kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan Thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ
và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đăng ký kinh
doanh, địa chỉ liên lạc.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố
Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Thuế trong việc đẩy mạnh
công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết và văn bản hướng dẫn của
Bộ Tài chính.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
- Cung cấp cho cơ quan Thuế thông tin về đối tượng nộp thuế đã giải thể;
các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh đối với đối tượng nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Phối hợp với cơ quan quản lý Thuế thực hiện thu hồi giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận
đăng ký hộ kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất
kinh doanh;
- Phối hợp với cơ quan Thuế trong việc thực hiện thu hồi lại số nợ tiền
thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa nợ, khoanh nợ khi đối
tượng nộp thuế quay lại SXKD hoặc thành lập cơ sở, kinh doanh mới.
5. Công an thành phố
- Thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật
tự an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính quy định tại Thông tư liên tịch số
85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Công an.
- Thực hiện phối hợp với cơ quan Thuế về các nội dung:
+ Rà soát hồ sơ người nộp thuế đã chết, bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất
tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc đi khỏi nơi cư trú theo yêu cầu của cơ
quan Thuế.
+ Xác minh, cung cấp thông tin về CMND, thẻ căn cước công dân của
người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ
liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.
Yêu cầu các cơ quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Cục Thuế tỉnh;
- CT, các PCT UBND TP;
- C, PCVP, CV;

- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.
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