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V/v tăng cường công tác thu ngân
sách Nhà nước những tháng cuối
năm 2014

Kính gửi:
- Thủ trưởng các ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân xã, phường.
Thực hiện Công văn số 1342/UBND-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2014
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường công tác thu
ngân sách Nhà nước năm 2014 theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 14 tháng 8 năm
2014 của Chính phủ.
Trong 08 tháng đầu năm 2014, với sự phấn đấu, nỗ lực của ngành thuế
cùng với sự phối hợp của các ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân xã,
phường trong việc triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước; ý
thức, trách nhiệm trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế của cộng đồng doanh
nghiệp và hộ kinh doanh, tình hình thu ngân sách trên địa bàn những chuyển
biến tốt. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó
khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trong năm 2014.
Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2014, đồng thời
tăng cường công tác quản lý, chống thất thu và tình hình nợ đọng đối với các
loại thuế trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh yêu cầu
Thủ trưởng các ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường
triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:
1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014 theo Chỉ
thị số 25/CT-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc
điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước những tháng cuối
năm 2014. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, cải thiện môi trường kinh
doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ổn định,
phát triến sản xuất kinh doanh nhằm tạo thêm nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu
cho ngân sách Nhà nước.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý
thuế; tập trung triển khai và nâng cao hiệu quả, chất lượng đối với việc nộp thuế
qua ngân hàng, đảm bảo giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của cả
cơ quan Thuế và người nộp thuế.

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế và các đơn vị sự nghiệp, đơn vị
thu phí, lệ phí thực hiện rà soát, đôn đốc quyết toán số thu, chi theo quy định.
- Chủ động rà soát các công trình xây dựng cơ bản vốn ngân sách trên
địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để yêu cầu các đơn vị xây dựng kê
khai tạm nộp thuế giá trị gia tăng 2% cho cơ quan Thuế nơi có công trình xây
dựng khi thanh toán khối lượng công trình, hạng mục công trình hoàn thành.
3. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường:
Tập trung rà soát, xử lý các khoản thu còn vướng mắc liên quan đến đất
đai, nhất là các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.
4. Giao Công an thành phố:
Tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế thành phố và Quản lý thị
trường đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và cưỡng chế thu
hồi nợ thuế nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; tăng
cường công tác kiểm tra hóa đơn theo công văn số 62/UBND - NC ngày
14/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống và đấu tranh các hành vi
mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp trên địa bàn góp phần tạo môi
trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.
5. Giao Chi cục Thuế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong công
tác chỉ đạo chống thất thu ngân sách Nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên
địa bàn, đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu,
tăng cường công tác kiểm tra, giảm nợ đọng tiền thuế, cụ thể tập trung triển
khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cùng các ngành có liên
quan theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu ngân sách, tăng cường công tác
phân tích, dự báo đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn
nhằm xác định cụ thể các nguồn thu tiềm năng, đề ra các biện pháp quản lý
hiệu quả, kịp thời tham mưu cho UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành
nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.
- Kiểm tra, rà soát và nắm bắt kịp thời số lượng người nộp thuế trên địa
bàn, chủ động phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và các các ngành có
liên quan thường xuyên rà soát, đối chiếu xác minh doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh
doanh nhằm giám sát chặt chẽ người nộp thuế, theo dõi sát sao việc kê khai thuế
của các doanh nghiệp có số thu lớn nhằm phát hiện các trường hợp kê khai
không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản
nợ thuế, thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ cho từng Đội và từng công chức quản lý
để tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế để áp dụng
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đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ
tục, trình tự quy định của pháp luật, không để gia tăng thêm số nợ thuế mới.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế đối với
doanh nghiệp; thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc khấu trừ, hoàn thuế đối
với các doanh nghiệp có rủi ro cao đã được hoàn thuế nhằm kịp thời ngăn chặn
đẩy lùi các thủ đoạn gian lận thuế mới, lợi dụng chính sách hoàn thuế để chiếm
đoạt tiền thuế. Khi phát hiện các trường hợp đề nghị hoàn thuế sai thì có biện
pháp thu hồi ngay vào ngân sách Nhà nước.
- Chủ động phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố tổ chức tuyên
truyền, phổ biến kịp thời các cơ chế, chính sách đặc biệt là các Luật thuế mới
được sửa đổi, bổ sung; công khai danh sách hộ kinh doanh và doanh nghiệp có
số nợ thuế cao, những doanh nghiệp vi phạm về sử dụng, quản lý hóa đơn,
doanh nghiệp trốn lậu thuế để răn đe kịp thời, tạo sự bình đẳng trong hoạt động
sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tuân thủ trong việc thực thi pháp luật thuế,
đồng thời biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt nghĩa
vụ thuế.
6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo công tác
thu ngân sách trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác
khai thác nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế đảm bảo hiệu quả,
phấn đấu các đơn vị thu đều hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà
nước năm 2014.
7. Tổ chức thực hiện:
Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, Thủ Trưởng các ngành có liên quan, Chủ
tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức quán triệt và triển khai thực
hiện nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cho
công tác thu ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm, phấn đấu thu đạt và
vượt tổng nguồn dự toán thuế năm 2014 theo Kế hoạch phát động thi đua của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng
mắc báo cáo về UBND thành phố để chỉ đạo xử lý kịp thời ./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Hòa

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: TU, HĐND;
- Lưu VT.
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