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CHỈ THỊ 

Về việc chỉ đạo công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước năm 2019 

 

Thực hiện Kết luận số 1125-KL/HU ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ 

huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, 

Năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mộc 

Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020 và là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, dự báo thu ngân sách trên địa bàn huyện sẽ 

gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng và tác động của một số chính sách thuế của 

Nhà nước, trong khi đó kế hoạch thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn huyện 

Mộc Châu được UBND tỉnh Sơn La giao tại Quyết định số 3289/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2018 là 206 tỷ đồng; UBND huyện giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu 

ngân sách trên địa bàn năm 2019 tại Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 

18/12/2018 là 380 tỷ đồng, tăng 84,46% so với dự toán của UBND tỉnh giao. 

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán được giao và 

đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục 

tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 

(2015-2020) đã đề ra. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thu ngân 

sách năm 2019 như sau: 

1. Chi cục Thuế huyện 

- Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 

2019; thực hiện thu đạt các khoản thu, sắc thuế do ngành thuế quản lý; phấn đấu 

thu ngân sách năm 2019 vượt dự toán HĐND huyện giao đạt 380 tỷ đồng trở lên 

(trong đó số thu từ tiền sử dụng đất đạt từ 300 tỷ đồng trở lên). 

- Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, các Luật về thuế, 

chính sách thuế mới ban hành; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định 

hướng đến năm 2021; và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về 

thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm hỗ trợ tháo gỡ những  khó 

khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa 

vụ về thuế. 

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 

10/6/2016 của UBND huyện Mộc Châu về ban hành quy chế phối hợp giữa các 

cơ quan đơn vị trong công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn huyện Mộc Châu. 

Tăng cường công tác kiểm tra người nộp thuế, kiểm tra sự tuân thủ tại cơ quan 

Thuế theo kế hoạch, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy 

định của Luật Quản ý thuế, các quy định của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác 



2 

quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản 

thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, phấn đấu nợ thuế năm 

2019 dưới 5% tổng số thu ngân sách trên địa bàn; 

- Rà soát, xác định cụ thể các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho 

thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy 

định để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ kịp thời vào 

ngân sách nhà nước. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế một cách đồng bộ, toàn diện, quản lý 

chặt chẽ hoàn thuế, theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính, 

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh, đảm bảo đúng đối 

tượng, chính sách và pháp luật của nhà nước; Theo đó, đối tượng kiểm tra tập 

trung vào các doanh nghiệp báo lỗ nhiều năm liên tiếp; doanh nghiệp có số nợ 

thuế lớn; doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; doanh nghiệp 

được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, hoàn thuế,…Nâng cao chất lượng công tác 

kiểm tra hồ sơ khai thuế, tăng cường kiểm tra sau cấp phép,..; thực hiện quản lý 

thuế sát với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp đi 

đôi với nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu ổn định, bền vững. 

- Phối hợp với các ban QLDA, các chủ đầu tư để thu nợ thuế khi thanh toán 

vốn cho các Doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

1687/UBND-KTTH ngày 04/7/2014 về việc tăng cường phối hợp thu nộp tiền thuế 

vào Ngân sách Nhà nước. Rà soát các đơn vị thi công, các công trình XDCB, nắm 

bắt tình hình nghiệm thu, thanh toán vốn của các doanh nghiệp XDCB để đôn đốc 

kê khai thuế và thực hiện trích nộp 2% thuế GTGT theo quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện tốt 

công tác luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất, xác định về thu tiền sử dụng 

đất đối với các hộ gia đình, cá nhân. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng trong việc điều tra, khảo sát doanh thu, mức thuế tại các xã, thị trấn của các 

hộ kinh doanh, nhất là hộ, cá nhân kinh doanh hàng ăn uống, thương mại, kinh 

doanh vận tải... để xác định đúng, đủ doanh số tính thuế phù hợp với thực tế 

kinh doanh của các hộ làm căn cứ lập bộ thuế khoán. 

- Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thu ngân sách theo từng khoản thu, 

sắc thuế về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch). 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu cho UBND huyện trong việc chỉ đạo, đôn đốc các ngành có 

liên quan thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo điều hành công tác thu ngân sách Nhà 

nước hàng quý trong năm 2019.  

- Chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan 

liên quan đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục để tiến hành giao đất thu tiền sử 

dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất, và rà soát các tài khoản tạm 

thu về phát mại tài sản, tịch thu tang vật, hàng hóa sung công quỹ nhà nước; các 

khoản phí, lệ phí thuộc NSNN để tập trung huy động tiền vào NSNN.  
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- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

HĐND-UBND huyện, Cơ quan Thuế trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh, cấp mã số thuế cho Hộ kinh doanh, Hợp tác xã mới ra kinh doanh.  

3. Các Ban quản lý dự án, các đơn vị chủ đầu tư 

- Trước khi thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành cho các nhà thầu có 

trách nhiệm phối hợp với nhà thầu, doanh nghiệp lập chứng từ khấu trừ số nợ 

thuế do cơ quan thuế cung cấp để thực hiện hạch toán nộp vào NSNN theo quy 

định. Hồ sơ thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành yêu cầu phải có hóa đơn, 

chứng từ hợp lệ. Các Ban quản lý dự án phối hợp với Chi cục Thuế huyện thực 

hiện cưỡng chế nợ thuế qua bên thứ 3 theo Điều 100, Luật Quản lý thuế. 

- Tham mưu cho UBND huyện trong việc chỉ thầu cho các doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện Mộc Châu tham gia xây dựng các công trình xây dựng cơ bản do 

UBND huyện làm chủ đầu tư để góp phần tăng thu Ngân sách nhà nước. 

- Xây dựng kế hoạch giải ngân, thanh toán vốn hàng tháng, hàng quý gửi 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế huyện để theo dõi, giám sát quá trình 

giải ngân; trao đổi thông tin với Chi cục Thuế huyện (bằng văn bản) về kế hoạch 

giải ngân thanh toán cho các nhà thầu thi công để làm cơ sở đôn đốc thu nợ và 

cưỡng chế nợ thuế. 

4. Kho Bạc Nhà nước, các Ngân hàng, tổ chức tín dụng 

- Có trách nhiệm thực hiện tốt các điều khoản đã quy định trong quy chế phối 

hợp, thực hiện công tác cưỡng chế nợ thuế. Có trách nhiệm cung cấp kịp thời các 

thông tin về tài khoản của các tổ chức, cá nhân cho cơ quan Thuế khi cơ quan Thuế  

yêu cầu. Thực hiện nghiêm túc việc trích tài khoản tiền gửi của người nộp thuế theo 

lệnh thu ngân sách và danh sách đề nghị của cơ quan Thuế theo Luật Quản lý thuế để 

áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi các khoản nợ thuế.  

- Phối hợp với Chi cục Thuế huyện trong việc tuyên truyền đến các doanh 

nghiệp trên địa bàn nộp thuế thông qua giao dịch điện tử. Hướng dẫn, tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký và nộp thuế 

điện tử. 

5. Phòng Tài nguyên & Môi trường 

- Xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất chi tiết theo từng tháng, từng 

quý. Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Kế hoạch thu tiền 

sử dụng đất năm 2019; xây dựng phương án giá đất các khu đất đưa vào đấu giá 

năm 2019 đảm bảo hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2019 được 

HĐND huyện Quyết nghị đạt 300 tỷ đồng,  

- Đẩy nhanh tiến độ, thời gian lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, thực hiện đúng hướng dẫn chuyển hồ sơ của người sử 

dụng đất thực thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế xác định và ghi đầy 

đủ các khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện theo quy 

định của pháp luật hiện hành và để cơ quan Thuế ra thông báo nộp tiền cho người 

sử dụng đất nộp tiền vào NSNN. Cung cấp cho cơ quan Thuế thông tin về tình 

hình thuê đất, sử dụng đất, khai thác tài nguyên, khoáng sản của các doanh nghiệp 
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trên địa bàn làm cơ sở cho việc đối chiếu, phân tích hồ sơ khai thuế, khai thác 

nguồn thu. 

- Tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai, hồ 

sơ địa chính theo quy định. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức họp, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân 

lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài 

chính thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, giao đất có thu tiền 

sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.  

6. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

- Chuyển thông tin các trường hợp được UBND huyện cho thuê đất để cơ 

quan Thuế có căn cứ xác định tiền thuê đất phải nộp của các đơn vị. 

- Phối hợp với Chi cục Thuế huyện thực hiện tốt công tác luân chuyển về 

hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giá cụ thể, công tác đấu giá 

quyền sử dụng đất theo kế hoạch, đối với các khu đất theo kế hoạch đấu giá 

quyền sử dụng đất năm 2019. 

 - Chủ động tổ chức giải phóng mặt bằng các khu đất theo kế hoạch đấu giá 

quyền sử dụng đất 2019 tạo quỹ đất sạch, lập phương án đền bù giải phóng mặt 

bằng trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, để đẩy nhanh tiến độ 

đấu giá đất một số khu đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 15/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành kế hoạch khai thác 

quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019 như: Khu đất ở 01 bên tuyến đường từ 

QL6 đấu nối vào Trường THPT Thảo Nguyên; Khu đất ở 2 bên tuyến đường từ 

QL6 - QL43 phía sau khách sạn Mường Thanh; Khu đất ở thuộc dân cư tiểu khu 

10, thị trấn Mộc Châu, khu dân cư đường bản Áng…,  

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đối chiếu quy hoạch chi tiết phân lô 

các khu dân cư; chủ trì lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết 

các khu dân cư trên. Chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn và các phòng ban chức 

năng của huyện tổ chức họp xin ý kiến nhân dân về hồ sơ quy hoạch chi tiết khu 

dân cư. Cắm mốc, bàn giao mốc các thửa đất theo quy hoạch đã được phê duyệt 

cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện để 

đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các khu đất 

theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp với các cơ quan chức năng 

quản lý cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn. Cung cấp danh sách các 

hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy phép xây dựng cho Chi cục Thuế huyện để tổ 

chức thu thuế theo quy định. 

9. Công An huyện, Đội Quản lý thị trường số 03 

  - Tổ chức phối hợp tốt giữa các cơ quan: Công an huyện, Chi cục Thuế, 

Đội Quản lý thị trường số 03 tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân 
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sách và cưỡng chế thuế nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thuế, trốn 

thuế; có biện pháp xử lý dứt điểm các trường hợp theo hồ sơ cơ quan thuế 

chuyển sang, các trường hợp dây dưa, nợ đọng thuế khi cơ quan Thuế có hồ sơ 

đề nghị xử lý. 

- Phối hợp với các ngành triển khai tốt các nội dung chỉ đạo về việc tăng 

cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, chống gian lận thương 

mại, chống nạn buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh 

lành mạnh. 

10. UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND 

huyện Mộc Châu về ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong 

công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn huyện Mộc Châu. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát quỹ đất trên địa bàn, 

thực hiện giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất nhằm tăng thu ngân sách xã, thị trấn.  

- Phối hợp với cơ quan Thuế tổ chức thu các khoản thuế, phí, lệ phí, thuế 

kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản tư nhân và các đoàn thợ XDCB tự do, hộ, gia 

đình cá nhân cho thuê nhà, tài sản… để quản lý thu thuế. Duy trì hoạt động của Hội 

đồng tư vấn thuế. 

11. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 

Phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị 

Quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách, pháp luật Thuế 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời phối hợp với cơ quan Thuế 

đưa lên thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân cố tình chây ỳ nợ đọng tiền 

thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này./. 
                                                                   
Nơi nhận:   CHỦ TỊCH 
- UBND tỉnh;    

- TT HU, HĐND huyện;                                                              
- Chi cục Thuế;  

- Các cơ quan, đơn vị;                                                          

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các tổ chức, đoàn thể; 

- Các ban, ngành có liên quan; 

- Chuyên viên khối KT; 

- Lưu: VT, TCKH. 80 bản. 

 

 Phạm Đức Chính 

 


