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BÁO CÁO
Kết quả công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm,
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý IV năm 2019

Thực hiện Công văn số 1682/STC-QLNS ngày 21/8/2019 của Sở Tài
chính về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019; Uỷ ban
nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm
vụ, giải pháp thực hiện quý IV năm 2019 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU 9 THÁNG
1. Thu ngân sách Nhà nước
1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa
bàn (bao gồm cả phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải ra vào khu vực
cửa khẩu, cặp chợ biên giới) ước thực hiện: 16.136 triệu đồng, đạt 106% so với
dự toán tỉnh giao (huyện giao: 12.949 triệu đồng), tăng 24,6% so với cùng kỳ.
1.2. Kết quả thu theo sắc thuế và lĩnh vực như sau: Thu từ doanh nghiệp
nhà nước ước thực hiện 87 triệu đồng. Chỉ tiêu thu từ doanh nghiệp nhà nước dự
toán đầu năm không giao, nhưng trong năm có phát sinh số thu do Nhà khách
UBND huyện và Trung tâm Văn hóa nộp thuế GTGT, thuế TNDN từ việc xuất
hóa đơn cung cấp dịch vụ; Thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài
quốc doanh ước thực hiện: 5.862 triệu đồng, đạt 101% so với dự toán; Lệ phí
trước bạ ước thực hiện: 2.337 triệu đồng, đạt 90% so với dự toán; Thuế sử dụng
đất nông nghiệp ước thực hiện: 287 triệu đồng, đạt 96,1% so với dự toán giao;
Thu tiền sử dụng đất phi nông nghiệp ước thực hiện: 13 triệu đồng, đạt 132% so
với dự toán; Thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện: 1.057 triệu đồng, đạt 81% so
với dự toán giao. Thu phí và lệ phí ước thực hiện: 443 triệu đồng, đạt 74% so
với dự toán giao; Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện: 3.370 triệu đồng đạt 225%
so với dự toán giao; Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước ước thực hiện: 396 triệu
đồng, đạt 180% so với dự toán giao; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
ước thực hiện: 21 triệu đồng; Các khoản thu khác ngân sách ước thực hiện:
2.216 triệu đồng, đạt 72% so với dự toán giao (trong đó: Thu phạt vi phạm
ATGT là 1.091 triệu đồng); Thu từ xổ số kiến ước thực hiện 50 triệu đồng, đạt
50% so với dự toán giao.
(Kết quả thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng và ước thực hiện quý
IV/2019 chi tiết kèm theo).
2. Đánh giá về tình hình thu ngân sách
- Các chỉ tiêu thu ngân sách so với dự toán tỉnh giao, cơ bản thu đạt và
vượt tiến độ dự toán (tỉnh giao 09 chỉ tiêu), có 04 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự

toán giao; có 02 chỉ tiêu đạt trên 80% dự toán, còn 03 chỉ tiêu đạt dưới 75% dự
toán (thu phí và lệ phí, thu khác, thu xổ số kiến thiết).
- Kết quả thu ngân sách trên địa bàn các xã, thị trấn đạt tiến độ dự toán
được giao, các nguồn thu phát sinh trên địa bàn các xã, thị trấn đã quản lý, khai
thác tổ chức thu tương đối tốt.
- Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện tới xã đã sát sao
trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; sự tham mưu tích cực của
các cơ quan, đơn vị đưa ra những giải pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện
nhiệm vụ thu ngân sách.
- Công tác lập dự toán thu ngân sách đã được xác định cụ thể cho từng
nguồn thu, từng sắc thuế phát sinh trên địa bàn; trong quá trình thực hiện dự
toán, thường xuyên rà soát các nguồn thu phát sinh và tổ chức thu triệt để các
nguồn thu phát sinh ngoài dự toán nhằm tăng thu cho NSNN.
- Các ngành, các xã, thị trấn đã triển khai các giải pháp tăng thu ngân
sách, chống thất thu, nợ đọng thuế tương đối tốt.
3. Một số hạn chế và nguyên nhân
3.1. Hạn chế
- Công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt;
chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh của
hộ kinh doanh, doanh nghiệp; còn thất thu ở một số lĩnh vực, như: Thu thuế kinh
doanh nhựa thông; kinh doanh vận tải, nẫu cố lưu động, cho thuê phông rạp, xây
dựng cơ bản tư nhân...; Việc chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền địa phương, lãnh đạo Chi cục Thuế về các biện pháp tổ chức thu thuế ở
một số đơn vị còn hạn chế.
- Hoạt động kinh doanh của một số tổ chức, cá nhân còn mang tính thời
vụ, chưa ổn định và phát triển.
3.2. Nguyên nhân
- Một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp ý thức chấp hành pháp luật, chính
sách thuế còn hạn chế.
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu có quy mô sản xuất kinh doanh
nhỏ, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm chưa mở rộng
được quy mô hoạt động. Các hộ kinh doanh bán lẻ chủ yếu là kinh doanh hàng
tiêu dùng, doanh thu và thu nhập thiếu ổn định.
- Công tác phối hợp trong tổ chức thu thuế chưa chặt chẽ giữa các lực
lượng chức năng với cơ quan chuyên môn và đơn vị cơ sở.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUÝ IV NĂM 2019
Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2019 theo chỉ
tiêu dự toán ngân sách nhà nước được UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Từ
nay đến hết năm cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ những giải pháp chủ
yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán
ngân sách năm 2019, các giải pháp trọng tâm để điều hành tài chính, ngân sách
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những tháng cuối năm theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và
hướng dẫn của Sở Tài chính, cụ thể:
1. Tiếp tục thực hiện công tác khai thuế
, nộp thuế điện tử , đảm bảo
trên cả 3 tiêu chí (doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, chứng từ, tiền
nộp vào NSNN); xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nộp chậm hồ
sơ khai thuế; quyết toán thuế.
2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp. Phối hợp chặt
chẽ với lực lượng chức năng chống thất thu thuế đối với hoạt động vận tải, xây
dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh nhựa thông, nấu cỗ lưu động, thuê phông rạp và
các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác trên địa bàn; Rà soát, thống kê danh sách,
mời làm việc đối với hộ kinh doanh nhựa thông, khai thác gỗ rừng trồng.
3. Đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình nợ tiền
SDĐ ghi trên giấy chứng nhận QSDĐ trên thời hạn 5 năm và trong thời hạn 5
năm; thực hiện các thủ tục đấu giá đối với những khu đất theo quy định. Tăng
cường công tác quản lý thu thuế tài nguyên, phí BVMT đối với hoạt động san,
lấp đất tại chỗ.
4. Thực hiện có hiệu quả việc chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng
thuế; tăng cường công tác chỉ đạo, nắm tình hình nguồn thu phát sinh từng địa
bàn; phân tích, đánh giá tình hình kết quả thu ngân sách, xác định những nhân tố
ảnh hưởng làm tăng, giảm thu ngân sách của từng lĩnh vực, từng khoản thu, sắc
thuế để có biện pháp chỉ đạo cụ thể, kịp thời.
5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng
cường thanh tra, kiểm tra thuế, phát hiện và xử lý các vi phạm về thuế, nhằm
ngăn chặn gian lận thuế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng
đất theo kế hoạch đã đề ra.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm,
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý IV năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện
Đình Lập./.
Nơi nhận:
- Sở Tài chính (eOffice);
- TT HĐND huyện (eOffice);
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice);
- Phòng Tài chính - Kế hoạch (eOffice);
- Lưu: VT.
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