
   

 

UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

BAN CHỈ ĐẠO THU NSNN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:462 /BC-BCĐ           Đình Lập, ngày 26 tháng 9 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 

                          nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2018 

 
 

                                               PHẦN THỨ NHẤT 

I. Đánh giá tình hình nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng đầu năm 

Thực hiện Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn, giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018: 12.600 triệu 

đồng; Quyết định số 4688/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện giao 

thu ngân sách nhà nước năm 2018: 13.235 triệu đồng; Quyết định số 356/QĐ-

CT ngày 27/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu phấn đấu 

thu nội địa năm 2018: 13.760 triệu đồng. 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Quyết định số 44/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 về việc kiện toàn Ban 

Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện; 

- Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 08/2/2018 của UBND huyện về việc 

triển khai thu NSNN năm 2018; 

- Kế hoạch số 110/KH-BCĐ, ngày 18/5/2018 của BCĐ về việc triển khai 

nhiệm vụ thu NSNN; 

- Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện về việc 

tiếp tục chỉ đạo phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2018; xử lý nợ 

đọng tiền SDĐ 

- Quyết định số 437/QĐ-UBND, ngày 01/3/2018 của UBND huyện về 

việc thành lập Tổ triển khai quản lý doanh thu đối với các cơ sở kinh doanh có 

máy tính tiền, giám sát, kiểm tra doanh thu chống thất thu hộ kinh doanh trên địa 

bàn huyện Đình Lập; 

- Công văn số 219/UBND-CCT, ngày 26/3/2018 về việc đẩy mạnh thực 

hiện sử dụng hóa đơn khi mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

- Công văn 161/CV-CCT, ngày 20/3/2018 về việc thu nợ Tiền SDĐ được 

ghi nợ trên Giấy chứng nhận QSDĐ (lần 1); 

- Công văn số 406/UBND-CCT, ngày 21/5/2018 về việc tăng cường thu 

thuế đối với hoạt động XDCB tư nhân; 

- Kế hoạch số 101/KH-UBND, ngày 14/5/2018 của UBND về việc chống 

thất thu thuế kinh doanh dịch vụ cho thuê phông bạt, nấu ăn lưu động, nhà hàng 

giai đoạn 2018-2020; 
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- Quyết định số 1301/QĐ-UBND, ngày 24/5/2018 của UBND về việc 

thành lập Tổ chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh nhựa thông. 

- Công văn số 570/CV-CCT ngày 14/8/2018 của Chi cục Thuế về việc thu 

nợ Tiền SDĐ được ghi nợ trên Giấy chứng nhận QSDĐ (lần 2). 

- Công văn số 590/BC-CCT ngày 21/8/2018 của Chi cục Thuế báo cáo về 

việc quản lý thu thuế hộ gia đình, cá nhân thu gom nhựa thông từ ngày 

01/01/2017 đến 31/7/2018. 

2. Kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 

Thực hiện thu ngân sách 9 đầu năm 2018: 12.272 triệu đồng, bằng 97% 

dự toán UBND tỉnh giao, bằng 93% dự toán HĐND huyện giao, bằng 89% chỉ 

tiêu phấn đấu, bằng 116% so với cùng kỳ (chi tiết biểu kèm theo).Trong đó: 

- Thu đối với CTN và DVNQD: Lũy kế 4.684 triệu đồng, bằng 85% dự 

toán, bằng 85% dự toán huyện giao, bằng 140% so với cùng kỳ; 

- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Lũy kế 940 triệu đồng, bằng 118% dự 

toán tỉnh giao, bằng 104% dự toán huyện giao, bằng  140% so với cùng kỳ; 

- Thu lệ phí trước bạ: Lũy kế 2.064 triệu đồng, bằng 94% dự toán, bằng 

94% dự toán huyện giao, bằng 110% so với cùng kỳ;  

- Các khoản thu về nhà, đất.  

 + Thu tiền SDĐ: Tổng số tiền thu được 9 tháng đầu năm 1.408 triệu đồng, 

bằng 235% dự toán tỉnh giao, bằng 169 dự toán huyện giao, bằng 85% so với cùng 

kỳ. 

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp:  Lũy kế  228 triệu đồng, bằng 114% dự toán 

huyện giao, bằng 178% so với cùng kỳ. 

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:  Chi cục Thuế ra thông báo trong quý II, 

tổ chức 02; số hộ gia đình, cá nhân 58; tổng số tiền 13,4 triệu đồng; số tiền nộp ngân 

sách 11 triệu đồng. 

- Phí, lệ phí: Lũy kế 426 triệu đồng, bằng 53% dự toán tỉnh giao, bằng 

47% dự toán huyện giao, bằng 65% so với cùng kỳ; Số thu phí, lệ phí đạt thấp 

so với dự toán và so với cùng kỳ, do 9 tháng đầu năm số thu phí sử dụng công 

trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa 

khẩu đạt thấp (tổng thu 100 triệu đồng/400 triệu dự toán giao=25%). 

- Thu khác ngân sách: Lũy kế 2.403 triệu đồng, bằng 95% dự toán tỉnh 

giao, bằng 95% dự toán huyện giao, bằng 100% so với cùng kỳ; số thu này chủ 

yếu thu từ phạt an toàn giao thông, các khoản thu phạt đối với công tác chống 

buôn lậu trên địa bàn ít phát sinh (thu phạt ATGT 1.051 triệu đồng/1.700 triệu 

đồng dự toán giao=62%). 

- Thu cố định tại xã: Lũy kế 31 triệu đồng, bằng 62% dự toán tỉnh giao, 

bằng 62 dự toán huyện giao, bằng 95% so với cùng kỳ;   

- Thu từ XSKT: Lũy kế 38 triệu đồng, bằng 30% dự toán tỉnh giao, bằng 

38% dự toán huyện giao; 

-  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thu nợ của Cty CPXNK Đạt 

Anh: 27 triệu đồng. 



 3 

3. Công tác chống thất thu thuế. 

3.1. Về xây dựng cơ bản vãng lai 

- Hàng quý KBNN huyện đã tổng hợp số thu thuế GTGT 2% đối với hoạt 

động XDCB vãng lai trên địa bàn huyện; Tổng thu 1.452 triệu đồng; Trong đó: 

+ Số tiền thuế thu từ xây dựng cơ bản vãng lai vốn ngân sách 9 tháng đầu 

năm 2018: 1.347 triệu đồng. 

+ Số tiền thu từ XDCB vãng lai nguồn vốn ngoài ngân sách: 105 triệu 

đồng (Cty CP xây dựng Phương Tây Cộng). 

3.2. Về xây dựng cơ bản tư nhân 

- Tiếp tục triển khai Đề án Chống thất thuXDCB tư nhân theo Quyết định 

số 3646/QĐ-UBND ngày 01/9/2017. 

- Chi cục đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn số 

406/UBND-CCT, ngày 21/5/2018 về việc tăng cường thu thuế đối với hoạt động 

XDCB tư nhân; Tổng số rà soát 78 công trình, đã kê khai nộp thuế 39 công trình 

nhà xây dựng, số tiền thuế  nộp ngân sách: 131 triệu đồng. 

3.3. Về kinh doanh nhựa thông 

- Chi cục đã xây dựng Kế hoạch số 358/KH-CCT ngày 29/5/2018 về việc 

triển khai chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh nhựa thông (đợt 1)); Kết 

quả truy thu thuế 16 hộ, số tiền 26,7 triệu đồng; số hộ kê khai tại địa bàn các xã, 

thị trấn10 hộ, số tiền 7,4 triệu đồng; Công văn số 532/CV-TCTTT ngày 

08/8/2018 của Tổ chống thất thu thuế  (đợt 2) (thực hiện từ ngày 20/8 đến ngày 

31/8/2018); Kết quả truy thu thuế 04 hộ, số tiền 4,3 triệu đồng; số hộ kê khai tại 

địa bàn các xã, thị trấn 08 hộ, lũy kế 15,6 triệu đồng; Tổng số tiền nộp ngân sách 

9 tháng: 54 triệu đồng. 

3.4. Về kinh doanh vận tải, bến, bãi. 

- Đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn: Tổng số xe quản lý 

thu thuế 138 xe; trong đó quản lý ổn định 16 xe, số thuế 8,0 triệu đồng/ tháng; số 

xe hoạt động kinh doanh theo thời vụ tại địa bàn các xã tổng số 122 xe, số thuế 

đã thu nộp ngân sách 9 tháng: 154 triệu đồng. 

- Hoạt động bến bãi: Tại cửa khẩu Bản Chắt Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển hạ tầng Thiên Trường, hiện nay đã san lấp mặt bằng, xây dựng nhà 

xưởng qua kiểm tra Công ty chưa hoạt động; Công ty TNHH MTV XNK 

Phương Nam đang trong giai đoạn san ủi mặt bằng, xây dựng nhà xưởng chưa đi 

vào hoạt động kinh doanh. 

3.5. Thu nợ tiền sử dụng đất. 

- Thu tiền sử dụng đất: Trong quý III / 2018 Chi cục Thuế đã ra Thông báo 

cho các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất được ghi trên Giấy chứng nhận 

QSDĐ (lần 2); Tổng số: 139 hộ.  Trong đó: 

+ Số hộ nợ trên thời hạn (5 năm), tổng số 41 hộ; số tiền tại thời điểm ghi nợ:  

5. 562 triệu đồng,  
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+ Số hộ nợ trong thời hạn (5 năm), tổng số 98 hộ; số tiền: 7.490 triệu đồng;  

+ Tổng số tiền thu 9 tháng đầu năm:  1.408 triệu đồng, bằng 235% dự toán 

tỉnh giao, bằng 169% dự toán huyện giao, bằng 85% so với cùng kỳ, trong đó thu nợ:  

1.158 triệu đồng. 

3.6. Công tác quản lý nợ 

- Tổng số nợ đến thời điểm 31/8/2018: Nợ khó thu, thuế GTGT: 

6.795.000 đồng, tiền chậm nộp: 2.753.340 đồng (Cty TNHHMTV Nhật Hạnh, bỏ 

trốn, mất tích).  

4. Đánh giá chung về thực hiện nhiệm vụ 

4.1. Thuận lợi 

- Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh và các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong công tác 

thu ngân sách. 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện; Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn và sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, các 

lực lượng chức năng, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong công tác 

triển khai thực hiện thu ngân sách. 

- Công tác tuyên truyền về pháp luật thuế được thực hiện thường xuyên, ý 

thức của người dân về chấp hành nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế ngày càng 

được nâng cao.  

- Ý thức trách nhiệm của công chức quản lý thu từng bước được nâng lên, 

đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuyên 

môn nghiệp vụ, công tác tham mưu về thu ngân sách. 

4.2. Khó khăn, hạn chế 

- Địa bàn các xã rộng, hộ kinh doanh buôn bán không tập trung, do đó ảnh 

hưởng đến công tác thu ngân sách. 

- Ý thức chấp hành pháp luật thuế của một số hộ kinh doanh chưa tốt, 

chây ỳ, dây dưa không chịu nộp thuế; khi cơ quan Thuế yêu cầu lên kê khai, nộp 

thuế thì chưa chấp hành. 

- Các cá nhân hoạt động kinh doanh nhựa thông chủ yếu vận chuyển đi 

bán vào ban đêm do đó khó khăn trong việc quản lý thu thuế đối với hoạt động 

kinh doanh này. 

                                       PHẦN THỨ HAI 

Nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2018 

đạt và vượt dự toán tỉnh giao; Dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao; Ban Chỉ 

đạo thu ngân sách nhà nước huyện Đình Lập yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, 

UBND các xã, thị trấn triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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1. Bám sát sự chỉ đạo của ngành Thuế, UBND huyện, để tổ chức triển khai 

có hiệu quả công tác thu NSNN, xây dựng các kế hoạch thu phù hợp với từng 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Tăng cường các biện pháp quản lý thu, rà soát các nguồn thu trên địa bàn 

đảm bảo hoàn thành Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018. 

3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 110/KH-BCĐ, ngày 18/5/2018 của BCĐ 

về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN; 

4. Kế hoạch số 119 /KH- UBND, ngày 31/5/2018 của UBND huyện về việc 

tiếp tục chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2018; xử 

lý thu hồi nợ đọng Tiền sử dụng đất; 

5. Tiếp tục tuyên truyền và thông báo đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất ghi 

nợ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân. Phân 

loại các trường hợp nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn (5 năm) và trên (5 năm) 

để có các biện pháp đôn đốc thu phù hợp. 

6. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan Thuế để quản lý tốt các nguồn thu trên địa 

bàn, nộp vào ngân sách nhà nước.  

7. Chi cục Thuế tăng cường phối hợp với các ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn rà soát các nguồn thu để làm cơ sở giao dự toán năm 2019 sát với thực tế. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng 

đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo thu ngân 

sách nhà nước huyện Đình Lập./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ thu NSNN huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 
        

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Hoàng Tùng 
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