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Ngày 11/7/2019, đồng chí  Hoàng Văn Quân  Phó Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách (BCĐTNS) huyện, chủ trì cuộc họp về công tác 

quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thu mua hoa hồi tại hai xã: Yên Phúc, Văn An. 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Chi cục Thuế, Công an huyện, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Đội quản lý thị trường số 8, Ngân hàng NN&PTNT huyện, Chủ tịch 

UBND hai xã: Yên Phúc, Văn An. Sau khi nghe các ngành báo cáo, đồng chí  Hoàng 

Văn Quân  Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐTNS huyện kết luận như sau: 

- Công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện được 14.560 triệu 

đồng, đạt 75,84% so với chỉ tiêu giao UBND tỉnh giao, đạt 68,68% so với chỉ tiêu 

HĐND huyện giao, so với cùng kỳ tăng 51,3%, công tác thu ngân sách 6 tháng đầu 

năm có đạt một số kết quả khả quan. Tuy nhiên còn một số lĩnh vực còn thất thu 

thuế như: Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, thu mua hoa hồi, xây dựng cơ bản 

(XDCB) tư nhân, kinh doanh vận tải, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản 

(San lấp đất để xây dựng công trình…), thu tiền sử dụng đất. 

- Về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thu mua hoa hồi không chỉ 

có hộ kinh doanh thu gom hoa hồi tại xã Văn An, Yên Phúc. Chi cục Thuế chưa 

triển khai đồng bộ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh thu mua hoa hồi ở các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện, công tác tham mưu cho UBND huyện xử lý 03 hộ kinh 

doanh thu mua hoa hồi còn chậm, kéo dài. 

- Về công tác quản lý thuế hoạt động XDCB tư nhân, Chi cục Thuế chưa 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đối với hoạt động 

XDCB tư nhân, công tác xử lý chưa linh hoạt. Đề nghị Chi cục Thuế phối hợp với 

UBND, HĐTV Thuế các xã, thị trấn thu thuế phù hợp, đảm bảo các chủ thầu xây 

dựng đều thực hiện được nghĩa vụ nộp thuế. Tiếp tục rà soát, thống kê các công 
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trình xây dựng, đảm bảo công bằng, chống thất thu cho ngân sách Nhà nước. 

- Đồng ý thành lập Đội kiểm tra liên ngành huyện gồm: Cơ quan Thuế, 

Công an huyện, Quản lý thị trường số 8, Kiểm lâm huyện. Giao cơ quan Thuế lập 

Tờ trình, dự thảo Quyết định trình UBND huyện. Để công tác thu ngân sách 6 

tháng cuối năm 2019 đạt và vượt chỉ tiêu được UBND tỉnh, HĐND huyện giao, 

UBND huyện nhất trí với những ý kiến và giải pháp đề ra, UBND huyện  yêu cầu 

các ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Công an huyện 

Chỉ đạo xác minh, làm rõ các khoản giao dịch tiền chuyển đến, đi của 03 hộ 

kinh doanh theo hồ sơ cơ quan Thuế; phối hợp cơ quan Thuế, Ngân hàng, UBND 

các xã, qua xác minh đủ căn cứ nhằm mục đích tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ 

nộp thuế cho ngân sách, nếu không thực hiện tiến hành xử lý theo quy định của 

pháp luật. Trong quá trình thực hiện xác minh, điều tra có kết quả báo cáo UBND 

huyện cho ý kiến xử lý. 

2. Chi Cục Thuế 

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện có văn chỉ đạo các ngành chức năng, 

UBND các xã, thị trấn thống kê, rà soát các hộ kinh doanh thu mua hoa hồi, hàng 

nông sản, xây dựng kế hoạch quản lý thuế đối với hoạt động này trên địa bàn. 

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế liên 

quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thu mua hàng nông sản (Hoa hồi), phối 

hợp UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức tờ rơi, cổ động, trên hệ thống thông tin truyền thanh của 

huyện, xã, thị trấn, đảm bảo chính sách thuế phải được người dân, hộ kinh doanh 

hiểu tự giác chấp hành. 

3. Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện 

Cung cấp kịp thời thông tin giao dịch cho các ngành chức năng theo yêu cầu 

xác minh. 
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4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp cơ quan Thuế tham mưu cho UBND huyện trong việc thực 

hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao. 

5. Đội Quản lý thị trường số 8 

Phối hợp phối hợp cơ quan Thuế, Công an, các ngành khác tổ chức kiểm tra, 

xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ của ngành, phân công 

cán bộ công chức tham gia đội kiểm tra liên ngành huyện. 

6. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo HĐTV Thuế tiếp tục rà soát thống kê hoạt động kinh doanh nông 

sản (Hoa hồi), XDCB tư nhân, vận tải tư nhân, phối hợp cơ quan Thuế, Công an 

huyện, các ngành chức năng xử lý kiên quyết hộ kinh doanh thu mua hoa hồi, chủ 

thầu xây dựng không thực hiện kê khai, đăng ký nộp thuế cho ngân sách theo 

thẩm quyền. 

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, tổ chức đoàn thể phối hợp cơ quan Thuế 

tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đến các hộ kinh doanh thu mua nông sản, 

hoạt động XDCB tư nhân, vận tải tư nhân. 

Yêu cầu thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tổ 

chức triển khai, thực hiện Thông báo này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Trường trực huyện ủy (b/c) 

- HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Công an huyện; 

- Chi cục Thuế; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Đội QLTT số 8; 
- Ngân hàng NN&PTNT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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