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CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 

nhà nước năm 2016 
––––––––– 

 

 Năm 2016, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Thu 

ngân sách luôn đóng vai trò quan trọng trong định hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 

phát triển xã hội. Để công tác thu ngân sách đạt tiến độ kế hoạch, dự toán được giao đáp 

ứng các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết của 

HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ thị: 

1. Chi cục trưởng Chi cục thuế chủ động, phối hợp với các cơ quan ban, ngành có 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã – thị trấn trên cơ sở dự toán thu năm 2016 được giao; 

triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm 

tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, chỉ 

đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước ngay đầu năm 2016, cụ thể: 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; nhất là thanh, kiểm tra theo chuyên đề 

như: Hoàn thuế, các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp đang hưởng ưu 

đãi miễn, giảm thuế; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực xây dựng, kinh 

doanh vàng, khai thác cát - sét, dịch vụ, ăn uống,…triển khai quyết liệt các biện pháp 

chống thất thu ngân sách, đặc biệt các khoản thu liên quan đến đất đai (giá tính thuế), 

phương tiện giao thông vận tải, thầu xây dựng nhà ở, cá nhân có tài sản cho thuê. 

- Tăng cường công tác quản lý thu nợ đôn đốc và thực hiện đầy đủ các biện pháp 

thu nợ theo quy trình của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thực hiện đầy đủ, phân loại các 

khoản nợ thuế, kiểm tra giám sát thu kịp thời các khoản phải thu phát sinh. Quản lý chặt 

chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử 

lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm. 

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê 

khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu 

kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ 

cương, tác phong lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong công vụ, 

tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Tổ chức tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá 

nhân nộp thuế tốt; tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp và hộ khoán thuế. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời đến 

người nộp thuế chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, các chính sách 

pháp luật thuế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đồng thời, tập 



trung giải quyết nhanh các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất, đối với đất thuộc Nhà nước quản lý, thu nộp ngân sách kịp thời, đúng quy định. Rà 

soát, đối chiếu, lập danh sách các trường hợp doanh nghiệp hết hạn ổn định đơn giá tiền 

thuê đất, phối hợp cơ quan Thuế tiến hành điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất cho kỳ tiếp 

theo; đồng thời đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Chủ động, tích cực 

triển khai thực hiện ứng dụng kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Tài nguyên và Môi 

trường với cơ quan Thuế, tạo điều kiện góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Công an, Chi cục Thuế và các 

ban, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đẩy mạnh công tác phòng, chống 

buôn lậu và gian lận thương mại; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh. 

4. Phòng Tài chính – kế hoạch xác định và ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà 

nước kịp thời các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như tiền bồi thường, 

giải phóng mặt bằng theo dự án được phê duyệt, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất đúng theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế đôn đốc các chủ đầu tư các 

dự án nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước. 

5. Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch trong công tác thu ngân sách, thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng 

của các đơn vị thi công trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; xử lý kịp thời 

các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các 

lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về 

người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế đúng quy định của pháp luật. 

7. Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn: phối hợp với cơ quan Thuế 

trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc thu nộp thuế qua 

ngân hàng, nộp thuế điện tử; thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế 

phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan 

Thuế theo quy định của pháp luật. 

8. Đài Truyền thanh huyện chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế. 

9. Chủ tịch UBND xã – thị trấn phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý 

và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm về thuế thuộc địa bàn quản lý. 

10. Tổ chức thực hiện Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND xã 

– thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị này. Giao Chi cục trưởng Chi cục Thuế tổ chức triển khai và thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

để kịp thời chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện (thay báo cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các ngành huyện (đã nêu trong Chỉ thị);  

- UBND xã – thị trấn; 

- Tổ N/C; 

- Lưu: VT. 
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