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THÔNG BÁO 

Kết luật của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo  

thu ngân sách Nhà nước huyện Đình Lập năm 2019  
 

Ngày 31/7/2019, Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước huyện Đình Lập tổ 

chức họp sơ kết Ban chỉ đạo thu NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 

tháng cuối năm 2019, đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng 

Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện chủ trì cuộc họp.  

Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách 

Nhà nước huyện Đình Lập; Lãnh đạo Đồn Biên phòng Chi Lăng; Đồn Biên 

phòng Bắc xa; Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu phụ Bản Chắt (Hải quan, 

Biên phòng). 

Sau khi nghe Chi cục Thuế Khu vực II báo cáo, các ý kiến tham gia của 

các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ 

đạo thu ngân sách nhà nước kết luận như sau: 

Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo kết quả công tác 6 tháng của Ban 

Chỉ đạo thu NSNN huyện do Chi cục Thuế dự thảo. Trong 6 tháng đầu năm 

2019, các thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN huyện đã chủ động triển khai thực 

hiện nhiệm vụ được giao; Công tác phối hợp của các Ban, ngành, UBND các xã, 

thị trấn đã triển khai có hiệu quả về quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh 

doanh vận tải, xây dựng cơ bản tư nhân, thu nợ Tiền SDĐ, san ủi, san lấp đất tại 

chỗ và các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác. Tổng thu ngân sách nhà nước 

đến 31/7/2019 được 12.703  triệu đồng, bằng 83,6% dự toán tỉnh giao, bằng 

79,6% dự toán HĐND huyện giao, bằng 70,6% dự toán phấn đấu, bằng 129% so 

với cùng kỳ; thu tại địa bàn các xã, thị trấn được 2.243 triệu đồng, bằng 64,7% 

dự toán huyện giao, bằng 113,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt 

được vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt 

như: Thu đối với hoạt động XDCB tư nhân; kinh doanh vận tải, nhựa thông, thu 

nợ Tiền SDĐ, san ủi, lấp đất tại chỗ… 

Để công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 hoàn thành và vượt dự 

toán được giao, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn, thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện thực hiện tốt một số 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Chi cục Thuế. 

- Tham mưu cho UBND, BCĐ thu NSNN huyện thành lập Đoàn kiểm tra 

liên ngành chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh nhựa thông trên địa 

bàn huyện Đình Lập. 
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- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng ĐKĐĐ chi 

nhánh Đình Lập rà soát ra thông báo các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền SDĐ, được 

ghi nợ trên Giấy chứng nhận QSDĐ trên thời hạn (5 năm) và trong thời hạn (5 

năm) nộp tiền vào NSNN.  

- Phối hợp với các cơ quan, Ban, ngành, UBND các xã, thị trấn quản lý tốt 

các nguồn thu trên địa bàn như: thu thuế đối với hoạt động khai thác gỗ rừng 

trồng, XDCB tư nhân, nhựa thông, san ủi, lấp đất tại chỗ. 

- Triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách, đảm bảo các khoản thu 

thuế, phí, lệ phí nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước. 

2. Công an huyện 

Phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3( Đình Lâp) thực hiện tốt công 

tác chống buôn lậu, gian lâṇ thương maị , buôn bán, vận chuyển hàng hóa không 

có hóa đơn, chứng từ hoăc̣ hóa đơn chứng từ không hơp̣ lê ̣ ; Phối hợp với Chi 

cục Thuế, kiểm tra các phương tiện giao thông và xử lý các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh vận tải chở hàng hóa, hành khách không thực hiện nghĩa vụ tài chính 

với nhà nước. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp với UBND các xá, thị trấn quản lý tốt công tác qui hoạch, xây 

dựng nhà ở dân cư không có giấp phép. Hàng quý cung cấp đầy đủ danh sách các 

dự án, chủ đầu tư xây dựng, cá nhân; các công trình xây dựng cơ bản tư nhân 

phát sinh thêm, yêu cầu đến cơ quan Thuế thực hiện kê khai, nộp thuế khi được 

cấp giấy phép xây dựng công trình. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Rà soát các khoản thu phát sinh, phát mại, thanh lý tài sản nhà nước, nộp 

vào ngân sách kịp thời. 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm phát triển 

quỹ đất và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục đấu giá kịp thời 

đối với những khu đất theo quy định. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tiếp tục rà soát lại quỹ đất trên địa bàn huyện, thực hiện tốt công tác quy 

hoạch sử dụng đất đối với từng khu, vị trí cụ thể, tham mưu cho UBND huyện 

thực hiện quản lý, sắp xếp lại quỹ đất; phối hợp với các cơ quan liên quan trong 

công tác tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt kế hoạch đấu giá quyền sử 

dụng đất và cho thuê đất đối với từng khu đất cụ thể. 

- Phối hợp với cơ quan Thuế, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận 

động các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất được ghi nợ trên Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

- Cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác 

khoáng sản, rà soát lại các quỹ đất, san ủi mặt bằng, bến, bãi, các trường hợp sử 

dụng đất sai mục đích. 
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6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Cung cấp danh sách các chủ đầu tư dự án, xây dựng công trình trên địa 

bàn huyện; phối hợp với Chi cục Thuế yêu cầu các nhà thầu thực hiện việc đăng 

ký, kê khai nộp thuế khi thanh quyết toán các công trình xây dựng. 

7. Kho bạc nhà nước huyện 

Yêu cầu các chủ đầu tư dự án trích nộp 2% thuế GTGT vào ngân sách nhà 

nước, khi làm thủ tục thanh toán vốn các công trình xây dựng cơ bản trên địa 

bàn. 

8. Hạt Kiểm lâm huyện 

Kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán, khai thác lâm sản trái phép, 

phối hợp với UBND các xã, thị trấn; Chi cục Thuế xử lý các trường hợp kkai 

thác, vận chuyển gỗ rừng trồng, nhựa thông nhưng không đăng ký kê khai nộp 

thuế. 

9. Đội Quản lý thị trường số 3 (Đình Lập) 

- Phối hợp với Chi cục Thuế, Công an huyện các ngành có liên quan, thực 

hiện tốt đối với nội dung chống buôn lậu gian lận thương mại kiểm tra việc sử 

dụng hóa đơn chứng từ; kiểm tra hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên 

đường có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh thu, 

việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được 

giao. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả lưu thông trên đường, nhất là hàng hóa không có giấy tờ 

chứng minh nguồn gốc, xuất xứ… để xử lý theo quy định. 

10. Đồn Biên phòng Chi Lăng; Đồn Biên phòng Bắc Xa; Trạm kiểm 

soát liên ngành cửa khẩu phụ Bản Chắt (Hải quan, Biên phòng). 

Đồn Biên phòng Bắc Xa, Chi Lăng; Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu 

phụ Bản Chắt, phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền cho các thương nhân, cá 

nhân có hoạt động kinh doanh buôn bán nhựa thông qua cửa khẩu phụ Bản Chắt; 

Trạm kiểm soát Biên phòng Bắc Xa yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế 

(thuế GTGT, TNCN) tại nội địa trước khi xuất bán hàng hóa. 

11. UBND các xã, thị trấn. 

Phối hợp với Chi cục Thuế, tuyên truyền vận động, cán bộ, đảng viên, 

công chức và nhân dân tại địa bàn gương mẫu nộp Tiền SDĐ được ghi nợ trên 

Giấy chứng nhận QSDĐ vào NSNN; Tăng cường công tác rà soát các hộ kinh 

doanh trên địa bàn, phối hợp với Chi cục Thuế quản lý tốt các nguồn thu triển 

khai thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, xây dựng cơ 

bản tư nhân, nấu cỗ, cho thuê phông rạp, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động san, 

lấp đất tại chỗ; khai thác gỗ rừng trồng...; đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt dự 

toán. 
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UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo 

biết, phối hợp thực hiện để công tác thu ngân sách nhà nước huyện đạt kết quả./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;                                     
- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ thu NSNN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;    (eOffice) 

- Đồn BP Chi Lăng, Bắc xa 

-  Trạm KSLNCK Bẳn Chắt. 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP HĐND và UBND huyện ;                                        

- Lưu: VT.          

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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