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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc làm việc với Cục Thuế tỉnh ngày 12/3/2019 

 
Ngày 12/3/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã kiểm tra, làm việc với Cục Thuế tỉnh về kiểm tra công tác thu ngân sách nhà 
nước năm 2019 và  công tác quản lý hoá đơn, chứng từ trên địa bàn tỉnh; tham dự có 
Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài Chính, Công Thương, Cục Hải quan, Cục 
Quản lý thị trường, Kho bạc nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường; ban Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Lãnh 
đạo các Chi Cục Thuế; Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thuế tỉnh.  

Sau khi nghe Cục trưởng Cục Thuế tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của 
các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Năm 2018 ngành Thuế đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao, tích cực đề ra các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách; phối hợp tốt 
với các cơ quan, đơn vị trong công tác thu ngân sách và phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại. Có một số chỉ tiêu, khoản thu thuế vượt dự toán được giao 
như: thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu phí lệ phí, thu khác ngân sách..., tuy 
nhiên vẫn còn có sắc thuế chưa đạt dự toán như thu từ lĩnh vực công thương 
nghiệp và kinh tế ngoài quốc doanh. 

Trong 02 tháng đầu năm 2019 Cục Thuế đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho 
các phòng chuyên môn, chi cục Thuế các huyện, thành phố, trong đó tập trung 
vào việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019. Kết quả đạt 
được trong 02 đầu năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, các sắc thuế quan 
trọng đều đạt và vượt so với cùng kỳ, công tác quản lý đối tượng nộp thuế được 
quan tâm, đảm bảo; công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách đã 
được triển khai đúng quy định; thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc quản 
lý hoá đơn, chứng từ.  

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, ngành Thuế vẫn còn một số  
tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý quyết toán hóa đơn, chứng từ đối với các 
hộ kinh doanh buôn bán và các hộ viết hóa đơn chứng tư đối với hàng hóa thu 
mua không rõ nguồn gốc vẫn còn sơ hở; công tác khoán thu còn chưa sát với 
thực tế doanh thu, số lượng hộ khoán còn cao, mức khoán còn thấp, đây là 
nguyên nhân giảm thu thuế nội địa; không thực hiện được việc cài đặt, kết nối, 
kiểm soát doanh thu của các đơn vị, hộ kinh doanh có doanh thu sản xuất, kinh 
doanh lớn trên địa bàn. 

Để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019, hoàn thành 
và vượt chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh thực hiện:  
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1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biệp pháp, giải pháp đã đề ra để thu đạt 
và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019, phần đấu thu ngân sách nội địa 
năm 2019 đạt 3.000 tỷ đồng. 

2. Tiếp tục rà soát các khoản thu, sắc thuế trên địa bàn tỉnh để tập trung 
chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, đủ và không để sót 
nguồn thu. 

3. Tiếp tục Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thực 
hiện quản lý, theo dõi việc lập hóa đơn, kê khai, sử dụng hóa đơn của  các cá 
nhân, hộ kinh doanh thu mua hàng hóa (chủng loại hàng hóa, số lượng, nguồn 
gốc…) theo mẫu chung. Báo cáo UBND tỉnh trước trong tháng 4/2019. 

4. Thực hiện tốt công tác quản lý các doanh nghiệp mới thành lập. Tiếp 
tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp để quản lý các đối tượng có 
hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa 
đơn, có biểu hiện trốn thuế; tập trung vào các hộ kinh doanh lớn, kinh doanh nhà 
hàng, khách sạn, các hãng vận tải, kinh doanh vật liệu, xây dựng cơ bản vãng 
lai.... Thực hiện tốt công tác kiểm tra quyết toán hoá đơn, chứng từ của các tổ 
chức, hộ kinh doanh. 

Trường hợp phát hiện đối tượng kinh doanh trá hình (xe vận tải) cơ quan 
Thuế có trách nhiệm thông tin, chuyển hồ sơ cho lực lượng công an, giao thông 
vận tải để xử lý kịp thời. 

- Giảm các hộ khoán thu, nâng cao các hộ thu qua doanh thu bằng hoá 
đơn chứng từ, đảm bảo sát với thực tế phát sinh doanh thu, không gây thất thu 
cho ngân sách nhà nước; vận động, tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh có từ 
10 lao động trở lên thì thành lập doanh nghiệp. 

5. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Tiến hành kiểm tra đối 
với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh có số phát sinh lớn nhưng có dấu 
hiệu dấu doanh thu. 

6. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các 
huyện và thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc thu thuế đối 
với các doanh nghiệp, tổ chức khai thác khoáng sản; rà soát, thu thuế chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất, cho thuê đất. 

7.  Quản lý, kiểm tra và thực hiện tốt công tác hoàn thuế VAT; thực hiện 
xử lý giải quyết triệt để các kết luận của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà 
nước thuộc trách nhiệm của Cục Thuế.  

8. Tăng cường công tác quản lý và triển khai các giải pháp thu hồi nợ 
đọng ( đặc biệt là nợ tiền sử dụng đất, nợ thuế khai thác khoáng sản, nợ thuế 
VAT…), có kế hoạch cụ thể, phân loại từng khoản nợ, đảm bảo các khoản nợ 
thuế được thu hồi kịp thời, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.  

9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kê khai và nộp thuế 
điện tử; có quy chế phối hợp, chặt chẽ với các ngành, đơn vị có liên quan, trong 
nội bộ cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo giảm thời gian, chi 
phí cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế.  
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Duy trì hiệu quả trong công tác triển khai nhiệm vụ, không ngừng nâng 
cao hình ảnh của cán bộ, cơ quan Thuế, phấn đấu duy trì vị trí về sếp hạng chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI). 

10. Quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức cán bộ; xây dựng kế hoạch để 
tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển 
cán bộ hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác 
bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ; xây dựng lực lượng, đội ngũ cán bộ có 
tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao; tăng cường đoàn kết nội bộ, thường 
xuyên kiểm tra giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, chống các 
hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu trong nội bộ; quan tâm đến đời sống 
cán bộ, viên chức, người lao động. Nâng cao hình ảnh đẹp của người cán bộ 
thuế trong công tác thực thi nhiệm vụ. 

11. Các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành 
phố có trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp với ngành Thuế trong thực hiện 
nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước  năm 2019 đạt hiệu quả, đảm bảo tránh thất 
thu ngân sách Nhà nước. Chủ động chỉ đạo các lực lượng thuộc đơn vị mình 
quản lý triển khai, thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công. 

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành 
kiểm tra việc kinh doanh đối với các hộ kinh doanh có dấu hiệu gian lận./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các  Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: CT, TC, TN&MT, GTVT; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, TP. 
- KBNN tỉnh, CA tỉnh; Cục Hải quan; BCH BĐBP tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  Các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

 Dương Văn Chiều 
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