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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Vi Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện
tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn huyện 2 tháng đầu năm 2021
Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ban chỉ đạo (BCĐ) thu ngân sách nhà nước
(NSNN) huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị giao ban 2 tháng đầu năm để
đánh giá tình hình thu NSNN trên địa bàn huyện trong 2 tháng đầu năm, triển
khai nhiệm vụ 10 tháng cuối năm 2021. Hội nghị do đồng chí Vi Ngọc Tuấn,
Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thu NSNN huyện chủ trì. Tham dự
Hội nghị có các đồng thành viên BCĐ thu NSNN của huyện; Chủ tịch
UBND, Chủ tịch Hội đồng tư vấn (HĐTV) thuế và Kế toán ngân sách các xã,
thị trấn. Hội nghị đã nghe thông qua Quyết định kiện toàn BCĐ thu NSNN
của huyện; Phân công nhiệm vụ của các thành viên BCĐ thu NSNN của
huyện; Báo cáo kết quả thu NSNN, chi NSĐP và thực hiện dự toán thu 2
tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp 10 tháng cuối năm
2021; Kế hoạch chống thất thu NSNN và kiểm tra thu NSNN trên địa bàn
huyện. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch
UBND huyện kết luận như sau:
Trong 2 tháng đầu năm 2021, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa
bàn cả nước nói chung và trong huyện nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn do
dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy thu NSNN trên địa bàn
huyện chưa đạt được kế hoạch giao. Trong công tác thu NSNN vẫn còn nhiều
tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục, đó là: thu các sắc thuế, thu cấp
quyền khai thác khoáng sản... đạt thấp; một số xã chưa thực sự quan tâm đến
công tác thu, chưa chủ động thực hiện kế hoạch thu để thực hiện nhiệm vụ chi
tại địa phương mà còn trông chờ nguồn hỗ trợ của cấp trên; hoạt động của
Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn còn cầm chừng, chưa thực sự hiệu quả, nhất
là việc xác định các nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu; công tác đấu giá các
mặt bằng quy hoạch dân cư, đấu giá tài sản công chậm làm ảnh hưởng không
nhỏ đến nguồn thu, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển.… Để khắc phục hiệu quả
được các tồn tại, hạn chế và thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế
hoạch thu NSNN năm 2021, yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan; các
thành viên BCĐ thu NSNN huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa
bàn bên cạnh việc chủ động hơn nữa trong triển khai các Văn bản, Chỉ thị chỉ
đạo của cấp Trung ương, tỉnh đã ban hành thì cần tập trung thực hiện nghiêm
túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
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1. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
- Khẩn trương tham mưu hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả thực hiện
thu NSNN, chi NSĐP trong 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ của 10 tháng còn
lại năm 2021 trên địa bàn huyện; kế hoạch chống thất thu NSNN; tham mưu
văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ thu NSNN của huyện
để sớm ban hành, làm cơ sở để các phòng, ban, ngành liên quan; các thành
viên BCĐ thu NSNN của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có cơ sở
tập trung tổ chức thực hiện.
- Xây dựng chi tiết Kế hoạch chống thất thu đến từng các nội dung thu,
từng xã, thị trấn và kiểm tra dự toán NSNN trên địa bàn huyện để triển khai
thực hiện ngay trong tháng 4/2021. Trong kiểm tra, quan tâm kiểm tra các
nguồn thu của từng địa phương, nhất là nguồn thu từ quỹ đất giao cho xã
quản lý (bao gồm: đất 5%, đất chưa sử dụng, đất ven sông, suối, dọc 2 bên
đường giao thông trong 5 năm gần đây, xong trong tháng 4/2021), phí chợ sau
khi đã được công nhận chợ ATTP, nguồn thu phí, lệ phí, nguồn thu xử phạt vi
phạm hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp xã; kết hợp kiểm tra
các hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế như: chế độ hội họp, việc rà soát hộ
kinh doanh trên địa bàn, việc xác định nguồn thu, xác định bộ thuế của địa
phương mình… tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn theo
dõi các nguồn thu chặt chẽ, nguồn tăng thu được xây dựng theo đúng quy
định;
- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành dự toán thu, chi của các cơ
quan, đơn vị thực hiện dự toán hàng năm trên địa bàn huyện, kịp thời phát
hiện và xử lý nghiêm các hành vi thực hiện sai dự toán được giao, sai quy
định của pháp luật.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm VHTT-TTDL
huyện, các tổ chức đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế
hoạch tuyên truyền và tăng cường các hình thức tuyên truyền về luật NSNN,
luật quản lý Thuế... để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hiểu được
quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia sản xuất, kinh doanh và việc thực
hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào NSNN.
- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ chống
thất thu NSNN cho các Hội đồng tư vấn Thuế của các xã, thị trấn ngay trong
quý II năm 2021.
- Chủ động phối hợp với Chi cục thuế khu vực Thọ Xuân – Thường
Xuân, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế -Hạ tầng, Hạt Kiểm
lâm, Đội QLTT số 14 và UBND các xã, thị trấn để tham mưu và tổ chức thực
hiện kiểm soát và thu tốt từ nguồn: thuế xây dựng tư nhân, vận tải tư nhân,
thanh lý, đấu giá tài sản công và khai thác lâm sản phụ, lâm sản bị tịch thu do
vi phạm luật Lâm nghiệp mà có (nếu có) trên địa bàn huyện.
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- Tham mưu cân đối nguồn kinh phí để chi phục vụ hoạt động của các
thành viên BCĐ thu NSNN của huyện.
2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:
- Căn cứ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng Nông thôn mới, các
khu dân cư của các xã, thị trấn đã được phê duyệt quy hoạch để cấp giấy phép
xây dựng; thường xuyên thông báo đối tượng đã được cấp phép xây dựng,
đang thực hiện xây đựng nhà ở cho cơ quan thuế để làm cơ sở thu thuế đối
với các hộ dân xây dựng nhà ở tư nhân.
- Căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản hướng
dẫn các tổ thợ hiện đang hành nghề xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn
huyện thực hiện nghĩa vụ đăng ký hành nghề để đưa vào quản lý thu thuế theo
quy định, thực hiện trong tháng 3/2021 và lấy đơn vị Thị Trấn làm điểm.
- Tích cực phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát
tất cả các phương tiện vận tải tư nhân (cả vận tải hành khách và vận tải hàng
hóa), các chủ phương tiện có máy múc, máy xúc, máy ủi trên địa bàn từng xã;
phân loại từng đối tượng để đưa vào quản lý thu thuế kinh doanh vận tải, kinh
doanh trong lĩnh vực xây dựng theo quy định, hoàn thành trong tháng 4/2021.
- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500 các mặt bằng
quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn xong trước ngày 30/6/2021
để tiến hành đấu giá đất theo kế hoạch năm 2021 đã được cụ thể tại Quyết
định số 72/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện Thường Xuân về
việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị
quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm
2021 nhằm đảm bảo nguồn thu NSNN, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển trên địa
bàn.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Thường xuyên đôn đốc công tác GPMB theo kế hoạch đã được ban
hành theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện
Thường Xuân để triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện và
tổ chức đấu giá đối với các mặt bằng quy hoạch khu dân cư đúng lộ trình đã
được kết luận tại buổi làm việc ngày 26/2/2021;
- Hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát lại quỹ đất do xã đang quản lý như:
Đất công ích 5%, đất dọc 2 bên đường giao thông, đất ven sông, ven suối và
đất khác chưa sử dụng để tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả, cho giao thầu
theo đúng quy định để tăng nguồn thu cho NSNN.
- Chủ động phối hợp với phòng, ban liên quan để dẩy nhanh việc giải
quyết giao đất sai quy định; giao đất có thu tiến sử dụng đất; đấu giá đất và
tài sản trên đất (đã được đưa vào kế hoạch sắp xếp tài sản công hàng năm) tại
các xã, thị trấn để tạo nguồn tăng thu NSNN năm 2021;
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- Tích cực tham mưu và tổ chức kiểm tra, xử phạt các đối tượng vi
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, nhất là đối với lĩnh
vực về tài nguyên khoáng sản và môi trường để vừa thực thi hiệu quả các quy
định về pháp luật vừa tạo thêm nguồn thu cho NSNN.
4. Thanh tra huyện: Nghiêm túc, khẩn trương tập trung xây dựng bổ
sung và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thu NSNN
của các xã, thị trấn; các biểu hiện trốn thuế, chây ỳ nộp thuế, nợ đọng thuế, kê
khai thiếu trung thực về thuế của các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh
nghiệp trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ
tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/ 6/ 2017 về chấn chỉnh
hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện: Chủ
trì phối hợp với các phòng liên quan cấp huyện, các xã, thị trấn xây dựng kế
hoạch tuyên truyền, tăng thời lượng tin, bài liên quan đến công tác quản lý
nhà nước về Tài chính, Thuế và hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, thị trấn
tăng cường xây dựng các tin bài, tăng thời lượng phát sóng chương trình
tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của
các cấp, các ngành về chính sách thuế; các gương điển hình trong thực hiện
việc kê khai thuế, nộp thuế.
6. Chi cục thuế khu vực Thọ Xuân – Thường Xuân:
- Tập trung thực hiện tốt vai trò là Thường trực cho các HĐTV thuế xã,
thị trấn trên địa bàn và BCĐ thu NSNN của huyện trong việc tham mưu, đôn
đốc công tác thu, kiểm tra, báo cáo và tổ chức giao ban định kỳ của các
HĐTV thuế cấp xã.
- Tham mưu cho BCĐ thành lập tổ công tác liên ngành gồm: Chi cục
thuế, Công an huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng,
phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt kiểm Lâm, QLTT để khẩn trương kiểm
tra việc kinh doanh vận tải tư nhân trên địa bàn huyện nhằm đưa hoạt động
vận tải tư nhân vào quản lý thu thuế đạt hiệu quả trong năm nay và các năm
tiếp theo, xong trước 30/3/2021.
- Phối hợp với Trung tâm VHTT-TTDL huyện và UBND các xã, thị
trấn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền;
- Tích cực đôn đốc thu các khoản nợ đọng, các khoản thu khó thu, nợ
xấu theo kế hoạch năm 2021. Tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm hành
chính về chính sách thuế theo quy định. Quan tâm rà soát lại nguồn thu từ
khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện để chủ động liên hệ với đối tượng
nộp thuế liên quan kê khai và đóng nộp thuế ngay tại địa bàn có khai thác.
- Đồng ý, cho thay đổi vị trí camera giám sát theo Quyết định
5040/QĐ-UBND ngày 14/12/2028 của UBND tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn
huyện hiện nay sang vị trí mới cho phù hợp với thực tế và quy định hiện
hành, báo cáo UBND huyện phương án cụ thể trước ngày 30/3/2021;
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- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát các hộ kinh doanh trên địa
bàn từng xã, thị trấn, phân loại đối tượng kinh doanh theo doanh thu hàng
tháng để đưa vào quản lý thu thuế và là cơ sở để phát triển thành lập doanh
nghiệp mới năm 2021;
- Xây dựng phương án thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân, lấy địa bàn
Thị Trấn để làm điểm triển khai thực hiện, hoàn thành phương án và báo cáo
UBND huyện trước ngày 30/3/2021.
7. Đội QLTT số 14: Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên ngành
QLTT theo kế hoạch của cấp trên giao trong năm 2021; tập trung rà soát thị
trường hàng hóa trên địa bàn huyện; kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của
pháp luật đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng
kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hành vi buôn bán hóa
đơn GTGT hoặc các hành vi trốn thuế.
8. Các thành viên còn lại: Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng
và phân công của Trưởng BCĐ thu NSNN.
9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tập trung kiện toàn lại Hội đồng tư vấn thuế của địa phương, xây
dựng quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế; lựa chọn người đưa vào
thành viên Hội đồng tư vấn thuế phải là người có năng lực, có trách nhiệm;
giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng.
- Cụ thể hóa, phân công và chỉ rõ các nhiệm vụ thu, nguồn phải thu
theo Kế hoạch của huyện để xây dựng biện pháp tổ chức thực hiện hoàn
thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2021, phấn đấu tăng
thu từ 10% trở lên so dự toán thu NSNN cấp trên giao.
- Tập trung rà soát lại các hộ sản xuất, kinh doanh, các tổ, nhóm thợ
hành nghề xây dựng tư nhân, các chủ phương tiện vận tải tư nhân, phương
tiện máy múc, xúc, ủi trên địa bàn để tổng hợp báo cáo về UBND huyện (qua
phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 16/4/2021. Rà soát lại các nguồn thu
trên địa bàn, có biện pháp nuôi dưỡng và kiểm soát các nguồn thu chặt chẽ để
tăng thu ngân sách hàng năm, nhất là nguồn thu từ quỹ đất giao xã quản lý
(như đất 5%, đất dọc 2 bên đường giao thông...) các khoản thu phí, lệ phí
(nhất là phí Chợ, phí chứng thực, công chứng,...); thực hiện nghiêm xử phạt
vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền.
- Đối với các xã có các mặt bằng quy hoạch khu dân cư và có kế hoạch
đấu giá trong năm 2021 theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
của UBND huyện Thường Xuân (có 9 MB), yêu cầu Chủ tịch UBND các xã
phải chủ động thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500 để trình thẩm
định xong trước ngày 30/6/2021 và sớm đưa vào đấu giá theo kế hoạch năm
2021.
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- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tập trung xây dựng và
tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền các chính sách về thuế, luật đất đai,
luật NSNN mới...
- Tập trung rà soát lại các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu cao, ổn
định, sử dụng nhiều lao động thuê, mướn trên địa bàn và lập danh sách các hộ
sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã, tổ hợp tác dự kiến sẽ chuyển đổi thành
lập doanh nghiệp trong năm 2021 về UBND huyện (qua phòng TCKH) trước
ngày 30/3/2021.
Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo nội dung kết luận của đồng
chí Vi Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thu NSNN huyện
Thường Xuân để Thủ trưởng các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan,
thành viên BCĐ thu NSNN huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn biết và
nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Chi cục Thuế KV Thọ Xuân-Thường Xuân;
- Đội QLTT số 14;
- Hạt kiểm lâm Thường Xuân;
- Bảo tồn TNXL;
- Các thành viên BCĐ thu NSNN của huyện;
- Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan;
- Phòng Tư pháp;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quốc Hoàn

