ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2169/UBND-TCKH

Quỳnh Nhai, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường các giải pháp thu
ngân sách 4 tháng cuối năm 2021

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế
hoạch; Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai;
Phòng Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra huyện; Chi
nhánh VP đăng ký đất đai; Kho bạc Nhà nước Quỳnh
Nhai; Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Quỳnh Nhai;
- Giám đốc Ban quản lý dự án; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị được UBND huyện giao Chủ đầu tư các dự án;
- Chủ tịch UBND các xã.

Căn cứ Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh
Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Quyết định số
1789/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu
phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2021; Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày
05/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai về tăng cường sự lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.
Trong 8 tháng đầu năm 2021, việc triển khai công tác thu ngân sách trên địa
bàn bên cạnh những thuận lợi, còn gặp không ít khó khăn đó là: Hiện nay đại
dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đe dọa sức khỏe, tính mạng người dân
và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu;
việc làm, sinh kế của nhiều người dân bị ảnh hưởng; các tổ chức, cá nhân kinh
doanh tiếp tục gặp khó khăn về tài chính... chính là các yếu tố tác động trực tiếp
đến kết quả thu ngân sách trên địa bàn. Thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng năm
2021 đạt 25.750 triệu đồng, bằng 92% dự toán HĐND tỉnh giao (28.000 triệu
đồng), bằng 86% dự toán HĐND huyện giao (29.900 triệu đồng) và bằng 130,9%
so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó: thu thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách
đạt 9.577 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 16.173 triệu đồng).
Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2021
là rất nặng nề, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của
các cấp, các ngành để thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, các Chủ đầu tư trên địa bàn, UBND các xã
triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:
1. Mục tiêu chung: Tham mưu, tổ chức chỉ đạo, điều hành dự toán thu
ngân sách trên địa bàn 4 tháng cuối năm 2021 đạt tối thiểu 11.255 triệu đồng
(trong đó: thu thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 9.255 triệu đồng; thu tiền
sử dụng đất 2.000 triệu đồng); đưa số lũy kế thu ngân sách trên địa bàn năm
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2021 đạt 37.010 triệu đồng, bằng 132% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 123,7% dự
toán HĐND huyện giao.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai
- Căn cứ dự toán thu ngân sách trên địa bàn còn lại phải thực hiện trong 4
tháng cuối năm 2021, hàng tháng xây dựng phương án thu ngân sách, thu nợ thuế và
xử lý nợ thuế chi tiết đến từng khoản thu sắc thuế, từng tổ chức cá nhân người nộp
thuế, từng công chức thuế chịu trách nhiệm đôn đốc thực hiện. Chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thu thuế, phí, lệ phí 4 tháng cuối năm
2021 đạt tối thiểu là 8.060 triệu đồng (trong đó: thu từ DNNN địa phương 40 triệu
đồng; thuế CTN-DVNQD 5.759 triệu đồng; thuế TNCN 388 triệu đồng; tiền thuê đất
884 triệu đồng; lệ phí trước bạ 743 triệu đồng và phí, lệ phí 246 triệu đồng).
- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường đôn đốc kịp thời các tổ
chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước trước ngày
31/12/2021 theo các Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
của UBND huyện.
- Chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp
huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện
cưỡng chế nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế.
- Thực hiện đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế GTGT, tiền thuê đất được gia
hạn trong năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính
phủ đảm bảo thời gian quy định.
- Thẩm định trình UBND huyện danh sách hộ kinh doanh do UBND các xã
gửi đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
- Tiếp tục trình khoanh nợ, xóa nợ đối với những hồ sơ đã đảm bảo về trình
tự, thủ tục theo Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính
quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14
ngày 26/11/2019 của Quốc hội.
- Tham mưu cho Tổ chỉ đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện giai
đoạn 2021-2025 được thành lập theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/4/2021
của UBND huyện Quỳnh Nhai làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế để đôn đốc
thu hồi số tiền thuế nợ đọng (nếu đến tháng 12/2021 đơn vị vẫn còn nợ đọng
thuế). Định kỳ hàng tháng tham mưu họp Tổ chỉ đạo thu ngân sách để nắm bắt
tiến độ giải ngân thanh toán vốn, tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, kịp thời giải
quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh.
2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
- Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực xây dựng dự toán thu ngân sách 4 tháng
cuối năm 2021 sát với tình hình thực tế tại địa phương; trong đó xác định rõ từng
khoản thu, sắc thuế, rà soát tất cả các nguồn thu phát sinh trên địa bàn như thuế, phí, lệ
phí, thu khác ngân sách...; phối hợp tham mưu chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều biện pháp
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để tổ chức thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo dự toán HĐND tỉnh giao. Chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các khoản thu khác ngân sách 4 tháng
cuối năm 2021 đạt tối thiểu là 1.200 triệu đồng.
- Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các Chủ đầu tư
trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân thanh toán vốn xây dựng cơ
bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên cung cấp cho Chi cục
Thuế khu vực tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn để tổ chức quản lý thu thuế
theo quy định.
- Chu trì với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra rà soát, đôn đốc các xã,
thị trấn nộp tiền vào NSNN đối với các khoản thu từ việc cho các tổ chức, cá
nhân thuê đất trên quỹ đất 5% của xã, thị trấn. Đôn đốc các đơn vị nộp kịp thời
vào ngân sách nhà nước đối với những khoản thu hồi sau thanh tra, kiểm toán,
những khoản thu từ thanh lý tịch thu tang vật, tài vật, các khoản hạch toán thu
khác ngân sách nhà nước...
- Chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế khu vực tổng hợp, báo cáo tiến độ kết
quả thu ngân sách, thu nợ thuế, thu tiền sử dụng đất (định kỳ trước ngày 25 hàng
tháng; tháng 11, 12/2021 định kỳ trước các ngày 10, 20, 30 của tháng); kịp thời
tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện để được xem xét,
giải quyết.
2.3. Kho bạc Nhà nước huyện Quỳnh Nhai
- Thực hiện khấu trừ thuế GTGT 2% trên giá trị khối lượng hoàn thành
công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản cho từng lần Chủ đầu tư đề
nghị thanh toán cho đơn vị nhận thầu.
- Căn cứ thông báo nợ thuế của các doanh nghiệp do Chi cục Thuế khu vực
gửi và hồ sơ đề nghị thanh toán vốn do các Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư gửi
đến, Kho bạc nhà nước yêu cầu Chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế,
khấu trừ tiền thuế mà các doanh nghiệp còn nợ hoặc thực hiện lệnh cưỡng chế
của cơ quan thuế trước khi giải ngân thanh toán vốn.
2.4. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai :
Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực hạch toán thu ngân sách kịp thời đảm bảo
thời gian quy định; thực hiện Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích
tiền từ tài khaỏn của người nộp thuế còn nợ thuế (thực hiện cưỡng chế tài khoản
đối với 100% các doanh nghiệp nợ thuế theo Lệnh thu ngân sách nhà nước của
Chi cục Thuế) theo quy định tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/3/2013
của Bộ Tài chính.
2.5. Ban quản lý dự án, các Chủ đầu tư
- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây
dựng cơ bản, hoàn thiện hồ sơ giải ngân thanh toán vốn theo kế hoạch; phối hợp
với Kho bạc nhà nước tạm trích 2% thuế GTGT của các nhà thầu nộp NSNN trên
giá trị khối lượng công trình, hạng mục công trình từng lần thanh toán; cung cấp
kịp thời kế hoạch giải ngân thanh toán vốn đầu tư cho Chi cục Thuế khu vực để
phục vụ cho công tác điều hành dự toán thu ngân sách.
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- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc Ban quản lý
chợ, Ban quản lý bến xe tạm nộp vào ngân sách nhà nước đối với số tiền quản lý
bến bãi năm 2021 trong thời gian hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền
tổ chức đấu thầu theo quy định.
2.6. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện các thủ tục tổ chức đấu
giá quyền sử dụng đất năm 2021 (đợt 2) theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày
02/8/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch khai thác quỹ đất để
tạo nguồn thu từ đất các tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về thu tiền sử dụng đất 4 tháng cuối năm
2021 đạt tối thiểu là 2.000 triệu đồng.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các tổ
chức, cá nhân hoàn thiện các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất và hướng
dẫn thu, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời; đề xuất xử
lý các trường hợp không chấp hành nộp tiền sử dụng đất theo quy định.
- Phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến việc tính, thu tiền cấp
quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng nhà đất, tình
hình thuê đất, khai thác tài nguyên, khoáng sản của các doanh nghiệp, các nhà
đầu tư trên địa bàn làm cơ sở để cơ quan thuế đối chiếu số liệu khai thuế của các
doanh nghiệp và phục vụ công tác quản lý thuế.
2.7. Thanh tra huyện: Phối hợp với Kho Bạc nhà nước hạch toán số tiền
truy thu phát hiện qua thanh tra (trên Tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện mở
tại Kho bạc) nộp vào ngân sách nhà nước sau khi hết thời hạn theo quy định.
2.8. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trích lục bản đồ địa
chính khu đất đấu giá; cắm mốc phân lô, bàn giao mốc tại thực địa và hồ sơ cho
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện để hoàn thiện thủ tục tổ chức đấu giá quyền
sử dụng đất theo kế hoạch năm 2021.
- Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực thông báo nghĩa vụ tài chính cho các
tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện đôn đốc các tổ chức,
cá nhân nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá vào NSNN đúng hạn ghi trên Thông
báo của cơ quan thuế.
- Chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế khu vực tham mưu cho Ủy ban nhân
dân huyện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá
nhân không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với dự án cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất lần đầu (phải có Bản cam kết của hộ gia đình, cá nhân
nhất trí trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không thực hiện được
nghĩa vụ tài chính).
2.9. UBND các xã
- Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân
sách còn lại của 4 tháng cuối năm 2021 (thống nhất theo dự toán thu ngân sách hàng
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tháng của Chi cục thuế xây dựng); chủ động phối hợp với Chi cục Thuế khu vực
trong việc rà soát các nguồn thu có khả năng phát sinh trên địa bàn, quyết liệt chỉ đạo
thu nợ thuế đối với hộ kinh doanh khoán thuế, đảm bảo dự toán thu ngân sách năm
2021 được HĐND huyện giao.
- Chủ động rà soát và nộp ngay vào ngân sách nhà nước đối với các khoản
thu từ việc cho các tổ chức, cá nhân thuê đất trên quỹ đất 5% của xã (nếu có).
- Tiếp tục phối hợp với Chi cục Thuế khu vực rà soát, kiểm tra, niêm yết công
khai đảm bảo thời gian quy định, gửi Chi cục Thuế danh sách hộ kinh doanh đủ điều
kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thu ngân sách 4 tháng cuối
năm 2021, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, các chủ
đầu tư trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện
và báo cáo kết quả thực hiện với UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch)
để xem xét, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐNDhuyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH (Thành), 25 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cầm Văn Huy

