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                                                    CHỈ  H  

Về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách năm 2022 
 

Năm 2022 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025. 

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, góp phần hoàn thành 

các chỉ tiêu Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND huyện kỳ 

họp thứ 4, Khóa XX về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư 

phát triển năm 2022. 

 hủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chi cục 

trưởng Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà,  hủ trưởng các phòng, ngành cấp 

huyện tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

thường xuyên, quyết liệt, kịp thời, sâu sát của cấp ủy Đảng, ch nh quyền và sự phối 

hợp chặt ch  của các ph ng, ngành, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở để tập trung 

cho công tác thu ngân sách; tổ chức chỉ đạo triển  hai thu ngân sách với các giải 

pháp đồng bộ, kiên quyết và hiệu quả nhằm khai thác triệt để các nguồn thu, đảm 

bảo thu nộp kịp thời vào NSNN. Chống thất thu ngân sách trên địa bàn; phấn đấu 

hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách được giao. 

2. Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà. 

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; khai thác tốt 

các nguồn thu, kiểm soát chặt ch  việc kê khai thuế, triển khai quyết liệt các biện 

pháp chống thất thu ngân sách, quyết toán thuế của các  oanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân để có các  iện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể c ng tác thu ngân sách nhằm đảm 

bảo thu đầy đủ và kịp thời các khoản thu vào NSNN theo quy định của pháp luật 

- Thực hiện tốt việc công khai minh bạch công tác quản lý thuế, kê khai thuế 

của tất cả các đối tượng nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở 

UBND các xã, thị trấn, tại cơ quan thuế để người nộp thuế biết, giám sát lẫn nhau và 

giám sát việc thực thi của cơ quan thuế. 

-  Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng và   ND các  ã, thị trấn tăng 

cường quản lý thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn. Định kỳ, hàng tháng 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn ph ng HĐND- UBND) về kết quả thu 

thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn các xã, thị trấn. Đề xuất biện pháp xử lý 

đối với các trường hợp không chấp hành.  



 

 

 
 

- Phối hợp với   ng an huyện tăng cường kiểm soát, chống thất thu thuế đối 

với hoạt động kinh doanh vận tải. 

-  hường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn; Phòng Tài nguyên môi 

trường huyện; Văn ph ng đăng  ý đất đai chi nhánh  hạch Hà - Lộc Hà để theo dõi 

các đối tượng cấp, đấu giá quyền SD đất mới; chuyển nhượng quyền SD đất để lập 

bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đầy đủ, kịp thời, chính xác. Tổ chức lập bộ 

thuế SD đất phi nông nghiệp cho chu kỳ ổn định mới 2022 - 2026 đảm bảo đúng 

tiến độ thời gian, tổ chức thu triệt để nợ thuế và tiền thuế SD đất phi nông nghiệp 

phát sinh trong năm 2022 trước ngày 31/10/2022. Kiểm tra, rà soát các dự án, chủ 

đầu tư đã được giao đất để sản xuất  inh  oanh nhưng chưa có hợp đồng thuê đất để 

đưa vào  iện quản lý đúng quy định. Tổ chức lập bộ thuế sử dụng đất Nông nghiệp 

đúng theo quy định của Luật thuế SD đất nông nghiệp. 

3. Ph ng  ài nguyên và M i trường. 

 -  hủ tr , phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu đẩy nhanh việc 

đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo kế 

hoạch năm 2022 đã được được phê duyệt; 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tại UBND các xã, thị trấn phối hợp với  hi cục 

Thuế rà soát đối chiếu để quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các diện 

t ch đất của các hộ chưa làm nhà, chưa  ê  hai nộp thuế. Thống kê đầy đủ diện tích 

đất nông nghiệp; đất 5% tại các xã. 

- Tập trung tham mưu giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục giao 

đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tăng 

thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.  hủ động rà soát thời hạn thực hiện các hợp đồng 

cho thuê đất để thực hiện các thủ tục chấm dứt, kéo dài hoặc ký kết hợp đồng cho 

thuê mới theo quy định; phối hợp với cơ quan  huế  ác định rõ những doanh nghiệp 

còn nợ tiền thuê đất để có biện pháp thu, truy thu kịp thời, kiên quyết kiến nghị thu 

hồi đất đối với các dự án mà chủ đầu tư cố tình không chấp hành nghĩa vụ tài chính 

liên quan đến đất đai. 

4. Văn ph ng đăng  ý quyền đất đai chi nhánh  hạch Hà - Lộc Hà: 

Phối hợp với Chi cục Thuế và UBND các xã, thị trấn kiểm tra,  ác định nghĩa 

vụ thuế sử dụng đất phi NN đối với các thửa đất khi chuyển nhượng, tặng cho kể từ 

thời điểm phát sinh thuế đến thời điểm chuyển nhượng. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Phối hợp với  hi cục Thuế đ n đốc các đơn vị, phòng, ban, ngành cấp 

huyện nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định; xử lý 

nghiêm hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đối với trách nhiệm của chủ tài 

khoản, kế toán tại các đơn vị không chấp hành nghiêm Luật Ngân sách nhà nước để 

tình trạng tọa thu, tọa chi tại đơn vị mình; 



 

 

 
 

- Phối hợp với   ND các  ã, thị trấn và Chi cục Thuế triển khai kiểm tra sau 

đăng  ý  inh  oanh đối với các hộ kinh doanh cá thể, các hợp tác  ã trên địa bàn. 

Triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động để các hộ kinh doanh cá thể sau thống kê 

rà soát chưa có giấy chứng nhận đăng  ý  inh  oanh phải được cấp giấy chứng nhận 

đăng  ý  inh  oanh và được quản lý chặt ch  theo quy định. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; quản lý 

nghiêm việc cấp phép xây dựng, phối hợp với cơ quan Thuế và UBND các xã, thị 

trấn trong việc thực hiện thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân theo  ế hoạch; 

- Phối hợp với   ng an huyện, Chi cục Thuế, phòng Y tế và các đơn vị liên 

quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, 

kiểm tra niêm yết giá tại các chợ, các cửa hàng  ược phẩm ... phối hợp kiểm tra phát 

hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển hàng hóa  h ng có hóa đơn chứng từ nhằm 

ngăn chặn chống thất thu ngân sách. 

7. Văn ph ng Kho bạc nhà nước tỉnh và các Ban Quản lý dự án Đ  D trên 

địa bàn có trách nhiệm phối hợp chặt ch  với  hi cục Thuế trong công tác quản lý 

thu ngân sách như   hực hiện khấu trừ tiền nợ thuế của các đơn vị xây dựng cơ  ản 

bằng vốn ngân sách nhà nước trước  hi thanh toán cho các chủ đầu tư; cung cấp các 

thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án đầu tư, tiến độ giải ngân, thanh toán các 

nguồn vốn… tạo điều  iện để Chi cục thuế quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu 

ngân sách nhà nước. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

-  ác định rõ thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải tập 

trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm những  hó  hăn, vướng mắc trong công 

tác thu ngân sách của đơn vị mình và phải kiểm tra, giám sát, đ n đốc thường xuyên 

công tác thu ngân sách; Chủ động triển khai quy hoạch mặt bằng đất ở  ân cư để 

cấp, đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch.  

- Thực hiện thu đúng, thu đủ và thu  ịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu 

khác nộp vào Kho bạc nhà nước; rà soát lại các đối tượng nợ đọng tiền thuế, tiền 

phạt và các khoản thu phát sinh; phân t ch r  nguyên nhân và đề ra các giải pháp có 

hiệu quả để thu nợ, xử lý nợ theo đúng quy định của pháp luật; 

-  hường  uyên đ n đốc, nhắc nhở công chức tài chính - kế toán trong việc 

thực hiện thu, nộp kịp thời đầy đủ vào ngân sách các  hoản thu thực hiện trên địa 

bàn xã, thị trấn, tuyệt đối  h ng được để xẩy ra tình trạng tọa thu, tọa chi ngân sách. 

- Tổ chức tuyên truyền, nắm bắt các thông tin về hoạt động xây dựng nhà ở tư 

nhân trên địa bàn. Thành lập Đội quản lý thu thuế XD nhà ở tư nhân, qua đó phối 

hợp với Chi cục Thuế tổ chức quản lý thu thuế đối với các cá nhân kinh doanh nhận 

thầu xây dựng nhà ở tư nhân trên địa  àn đầy đủ, đúng quy định. Có biện pháp phối 



 

 

 
 

hợp với các cơ quan chức năng  ử lý nghiêm và tổ chức cưỡng chế thu thuế xây 

dựng nhà ở tư nhân đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Triển khai kịp thời công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; đất 

nông nghiệp năm 2022. Đảm bảo quản lý hết đối tượng người nộp thuế; theo   i đầy 

đủ, kịp thời những biến động của người sử dụng đất. Nhằm quản lý và khai thác tốt 

nguồn thu thuế SD đất phi nông nghiệp; đất nông nghiệp. 

9. Ph ng  ư pháp, phòng Văn hóa và  h ng tin,  rung tâm Văn hóa -  ruyền 

thông. 

-  Phối hợp với  hi cục Thuế đẩy mạnh c ng tác tuyên truyền ch nh sách 

pháp luật về thuế, phí, lệ phí, biểu  ương  ịp thời những tổ chức, cá nhân chấp hành 

tốt về nộp thuế, phản ánh những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế; 

-  ăng cường tuyên truyền phổ biến về các quy hoạch, các chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế trên địa  àn để nu i  ưỡng các nguồn thu trên địa bàn. 

10. Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với ch nh quyền 

các cấp tăng cường phối hợp với cơ quan thuế, các ngành, các xã, thị trấn vận động 

đoàn viên, hội viên đẩy mạnh sản xuất  inh  oanh, nâng cao đời sống, chấp hành tốt 

chính sách pháp luật thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội và chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022. 

 hủ tịch UBND huyện yêu cầu  hủ tịch UBND các xã, thị trấn,  hủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chấp hành nghiêm túc Chỉ thị này. Những địa phương nào 

thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt thấp, không hoàn thành kế hoạch th  người 

đứng đầu ch nh quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước  hủ tịch UBND 

huyện và đây là một tiêu ch  quan trọng trong xếp loại thi đua đối với các đơn vị và 

cá nhân.  iao ph ng  ài ch nh - Kế hoạch theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình kết 

quả thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, giải quyết kịp thời 

những  hó  hăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện/. 

 

Nơi nhận: 
-  hường trực Huyện ủy; 

-  hường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện; 

-  ác ph ng,  an, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Chi cục thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà; 

- Văn ph ng K NN Hà  ĩnh; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu  V ,   KH. 
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