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tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình triển khai thực hiện 
nhiệm vụ năm 2016

-----

Sáng ngày 17/3/2016, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy 
cùng với đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Cục Thuế 
tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Cùng dự làm 
việc có đồng chí Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo  Sở Tài chính, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Văn hóa 
- Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Văn phòng Tỉnh ủy; Bí 
thư các huyện, thị, thành ủy;  lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và đại diện Chi 
Cục thuế các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe lãnh đạo Cục Thuế 
tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo:  

I- Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

 Năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 
nhà nước bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế 
đáng quan tâm đó là: Năm 2015 vẫn còn 04 loại thu nội địa đạt thấp, không đạt 
dự toán và giảm so với cùng kỳ năm trước; dự ước thu 03 tháng đầu năm 2016 
cũng còn một số loại thu đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Trên thực tế vẫn còn thất 
thu; nợ đọng thuế Nhà nước còn nhiều; nguồn thu phân tán, nhỏ lẻ; chưa có 
nguồn thu lớn, chủ lực nên kết quả thu ngân sách chưa đạt được yêu cầu trong 
thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

 Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế nêu trên chủ yếu là do: 
Còn khá nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng hoạt động khó khăn; sản xuất 
nông nghiệp không thuận lợi do nắng hạn kéo dài; giá một số loại nông sản, dầu 
thô, sa khoáng titan,…giảm mạnh.  Biện  pháp khai  thác  và  quản lý  một  số 
nguồn thu chưa tốt; tổ chức hành thu chưa thật quyết liệt; xử lý nợ thuế còn 
khó khăn. Các cấp, các ngành chưa thật sự chủ động xây dựng kế hoạch phối 
hợp với ngành thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước một cách 
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chặt chẽ, đồng bộ… đã làm ảnh hưởng không tốt đến tình hình thu ngân sách 
địa phương.

II- Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

 Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nền kinh tế của tỉnh vẫn còn 
phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để công tác thu ngân sách nhà 
nước đạt tiến độ kế hoạch và dự toán được giao, đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân 
sách nhà nước, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển 
khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác cải 
cách thủ tục hành chính; gắn với triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo 
điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng nguồn thu ngân sách. 

- Trước hết quan tâm chỉ đạo các ngành có liên quan rà soát, xác định tiền 
thuê mặt đất, mặt nước cho phù hợp với tình hình thực tế, phải đánh giá, xem 
xét cụ thể từng khu vực, từng dự án, loại hình kinh doanh… để điều chỉnh hoặc 
kiến nghị việc áp dụng hệ số K cho phù hợp. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản gắn 
với chống thất thu ngân sách nhà nước, thực hiện rà soát lại việc phân công, 
phân cấp quản lý, khai thác vật liệu, khoáng sản thông thường để đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu của nhân dân ở từng địa phương theo hướng đơn giản hóa,  rút ngắn 
thời gian làm thủ tục hành chính; nghiên cứu, có cơ chế, chính sách phù hợp để 
động viên, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản 
ngay từ cơ sở. 

Hai nội dung trên báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy trước 
ngày 30/4/2016.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện tốt công tác giải 
phóng mặt bằng, chuẩn bị tốt hồ sơ thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 
đạt kế hoạch đề ra; xác định rõ những tổ chức, cá nhân còn nợ đọng thuế để có 
biện pháp kiên quyết thu nợ; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân cố tình 
không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước. 

- Chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện đẩy mạnh thu hút đầu tư, kịp 
thời giải quyết hài hòa những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc thu hút 
các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất 
phù hợp với tình hình thực tế sử dụng, để tăng thu tiền sử dụng đất theo quy định. 
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Hai nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy thông 
qua báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016, trước 
ngày 30/6/2016.

2. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy xác định rõ thu ngân sách là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo 
xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự toán thu ngân 
sách Nhà nước của địa phương. Từng địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp 
với cơ quan thuế để phân tích, rà soát những địa bàn, lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế 
còn thất thu; các nguồn thu còn tiềm năng; dự báo khả năng tăng thu cho sát với 
tình hình thực tế; tổ chức làm việc với các doanh nghiệp xác định rõ kế hoạch nộp 
thuế… để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phấn đấu thực hiện thu ngân 
sách năm 2016 đạt và vượt chỉ tiêu dự toán được giao. Trước hết tập trung chỉ đạo 
thu nợ thuế tồn đọng; thu các khoản còn đạt thấp trong quý I/2016. 

3. Các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp với cơ quan thuế có kế hoạch đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và biểu dương kịp thời những điển hình 
trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Đồng thời 
lên án mạnh mẽ các hành vi trốn thuế, nợ thuế, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của 
nhân dân trong công tác chống thất thu thuế. 

4. Đối với ngành Thuế cần tập trung thực hiện tốt một số việc: 

- Tiếp tục rà soát các nguồn thu để có biện pháp phù hợp với từng loại 
thuế, từng nguồn thu, chống thất thu, lạm thu; chú ý quản lý tốt nguồn thu từ tài 
nguyên khoáng sản, thu ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất... Tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh để tìm hiểu, đôn 
đốc việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ.

- Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện quản lý 
thuế theo hướng hiện đại; đổi mới biện pháp hành thu, thực hiện tốt Hệ thống 
ứng dụng Quản lý thuế tập trung, nộp thuế điện tử...  Thường xuyên tổ chức 
Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế, đối thoại với người nộp thuế, với doanh 
nghiệp để giải quyết kịp thời những vướng mắc, cản ngại đặt ra.

-  Chủ động và tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước; tháo gỡ kịp thời khó 
khăn cho doanh nghiệp. Thường xuyên nghiên cứu, nâng cao năng lực dự báo 
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những yếu tố tác động đến nguồn thu để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương để đề ra các biện pháp chỉ đạo cho sát hợp với tình hình thực tiễn. 

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể; thực hiện nghiêm 
túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công 
tác luân chuyển cán bộ gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực 
thi nhiệm vụ; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan 
biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                       
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan; 
- Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy 
  Khối doanh nghiệp tỉnh;
- Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

   CHÁNH VĂN PHÒNG

                 (đã ký, đóng dấu)
    

  
Lê Tấn Lai
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