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THÔNG BÁO 

Kết Luận của đồng chí Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện, 

tại cuộc họp Tổng kết Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước và Ban chỉ đạo 

389 năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách Nhà nước, công 

tác chống buôn lậu, hàng giả năm 2021  

 

Ngày 26/01/2021, đồng chí  Lương Mai Tú Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch 

UBND huyện, chủ trì  Hội nghị Tổng kết công tác thu ngân sách Nhà nước và công 

tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2020 và triển khai nhiệm 

vụ, giải pháp năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hứa Phong Lan – PCT 

UUBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước và Ban chỉ đạo 389 

huyện cùng các thành viên theo quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 

của UBND huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện Văn Quan. 

Sau khi nghe các ngành báo cáo, đồng chí Lương Mai Tú - Chủ tịch UBND huyện 

Văn Quan kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà 

nước và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2020. 

1.1. Công tác thu ngân sách Nhà nước 

Công tác thu ngân sách năm 2020 có nhiều cố gắng, trong tình hình khó 

khăn chung của dịch bệnh, nhiều hoạt động kinh doanh bị đình trệ nhưng tổng thu 

ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn vẫn đạt và vượt kế hoạch (tính đến ngày 

31/12/2020 thu được: 25.772 triệu đồng; đạt 117,95% so với dự toán tỉnh giao; đạt 

112,06% so với dự toán huyện giao). Tuy nhiên một số sắc thuế vẫn đạt thấp do 

công  tác quản lý thu ở một số địa bàn chưa tốt, chính quyền cấp xã còn lúng túng 

như thu XDCB tư nhân, kinh doanh vận tải, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng 

sản (san lấp đất để xây dựng công trình), quản lý hộ kinh doanh cá thể…; dẫn đến 

số thu trong cân đối không đạt kế hoạch. 

1.2. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 

Có sự quyết liêṭ vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành, sự tích cưc̣ của các 

lưc̣ lươṇg chức năng cơ bản kiềm chế đẩy lùi tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng 

trữ hàng hóa nhập lậu, hàng cấm là pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu, gia cầm nhập 

lậu; không để xảy ra tu ̣điểm chứa chấp hàng hóa nhâp̣ lâụ trên điạ bàn. Tình hình 

thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của 

Nhân dân trên địa bàn. Không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức 

gây bất ổn thị trường. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và 

sau Tết, tháng vệ sinh an toàn thực phẩm cơ bản đảm bảo công tác vệ sinh an toàn 
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thực phẩm, không có trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm. Ý thức chấp hành 

pháp luật của các hộ kinh doanh trên địa bàn huyêṇ đã từng bước được nâng lên. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc nhỏ lẻ kinh doanh hàng lậu, hàng vi 

phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc... việc niêm yết giá hàng hóa của 

một số hộ kinh doanh vẫn còn mang tính chất đối phó. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp công tác thu ngân sách Nhà nước và công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2021 

Về công tác thu ngân sách Nhà nước: thực hiện theo Quyết định số 

2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 giao 

thu ngân sách trên địa bàn là 24.100 triệu đồng. Quyết định 4455/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Giao thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn là 25.400 triệu đồng.  

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả: Tăng cường giáo 

dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng chống buôn 

lậu. Kịp thời xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sỹ có hành vi sách nhiễu, bảo kê, 

tiếp tay cho buôn lậu và các hành vi tiêu cực khác. Thường xuyên quán triệt, triển 

khai thực hiện túc ý kiến chỉ đạo của BCĐ 389 tỉnh Laṇg Sơn, Tổng cuc̣ Quản lý thi ̣ 

trường, Cuc̣ Quản lý thi ̣trường tỉnh Laṇg Sơn, Huyêṇ ủy, UBND huyện, BCĐ 389 

huyện. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản Chỉ thi ̣ số 

17/CT- TTG ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh 

chống buôn lâụ, gian lâṇ thương maị, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lươṇg thuôc̣ nhóm hàng dươc̣ phẩm, mỹ phẩm, thưc̣ phẩm chức năng, dươc̣ liêụ và 

vi ̣thuốc y hoc̣ cổ truyền; Kế hoạch số 143/KH-BCĐ 389 ngày 14/12/2020 của Ban 

Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. 

Đồng chí Chủ Tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện; 

Ban chỉ đạo 389 huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

2.1. Chi cục Thuế khu vực IV (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thu 

ngân sách Nhà nước). 

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

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

bằng nhiều hình thức như phát 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, doanh 

nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hiểu tự giác chấp hành.  

- Tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đaọ thu NSNN khai thác các nguồn thu, 

tăng cường công tác chống thất thu ngân sách, tập trung lĩnh vực kinh doanh vận 

tải, san lấp đất, xây dựng cơ bản tư nhân, thu mua gom hoa hồi, thuế Tài nguyên 

đối hoạt động thuê mặt nước; Xây dựng Đề án  “Chống thất thu ngân sách trên địa 
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bàn giai đoạn 2021-2025” và “ Quy chế phối giữa cơ quan Thuế và các đơn vị 

chức năng trên địa bàn quản lý  khai thác nguồn thu”. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 

06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn “ Đề án chống thất thu thuế đối 

với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 – 2025”.  

- Tuyên truyền, vận động người dân khi mua hàng hóa, dịch vụ yêu cầu 

người bán cung cấp hóa đơn, ghi đúng giá trị thực tế để nâng cao ý thức người kinh 

doanh trong việc chấp hành các quy định về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, 

góp phần quản lý doanh thu và chống thất thu thuế. Đồng thời tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phaṃ quy điṇh về sử duṇg hóa đơn, tâp̣ trung 

vào các hành vi bán hàng hóa, cung ứng dic̣h vu ̣không lâp̣ hóa đơn giao cho người 

mua; lâp̣ hóa đơn ghi giá bán thấp hơn giá thưc̣ tế; sử duṇg hóa đơn bất hơp̣ pháp, 

sử duṇg bất hơp̣ pháp hóa đơn.  

- Rà soát, đánh giá, phân loaị các khoản nơ,̣ kiên quyết áp duṇg các biêṇ 

pháp thu nơ,̣ triển khai tích cực các biện pháp thu nợ, phối hợp với các ngành để 

thu hồi nợ đọng vào ngân sách Nhà nước. 

2.2. Đội Quản lý Thi ̣ trường số 5 (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389)  

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về hoạt động thương 

mại. Tâp trung kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, trao đổi hàng 

hóa xuất, nhập khẩu lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm mọi trường hợp không 

chứng minh được nguồn gốc xuất xứ nhập khẩu của hàng hóa. Kiểm tra việc thực 

hiện niêm yết giá các loại hàng hóa, dịch vụ không để xảy ra tình trạng nâng giá 

bán gấp nhiều lần đối với người mua hàng. Tăng cường chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả và hàng cấm, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm phục vụ 

trong dịp trước, trong và sau tết; chủ trì kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, chứng từ 

của các tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn. 

2.3. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đaọ. 

a) Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì tổng hợp báo cáo, phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn thu thâp̣ thông tin, khảo sát về giá đất, tham mưu tốt công 

tác đấu giá tiền sử dụng đất. Khi nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh cho người có hoạt động kinh doanh trên địa bàn cần phối hợp chặt chẽ với 

cơ quan Thuế yêu cầu các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực 

hiện đăng ký, kê khai thuế, phí, lệ phí môn bài phải nộp NSNN theo quy định. 

b) Công an huyện: Tăng cường phối hơp̣ với Chi cục Thuế và các đơn vị 

chức năng xử lý các hành vi buôn lâụ, gian lâṇ thương maị, trốn thuế. Chỉ đạo lực 

lượng Công an phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các 

đổi tượng là chủ thầu xây dựng, các phương tiện vận tải, các tổ chức, cá nhân hoạt 

động kinh doanh trên địa bàn có hành vi vi phạm về thuế. Truy thu các khoản thuế, 

phí, lệ phí môn bài, phải nộp NSNN theo quy định. Đảm bảo an ninh trật tự và hỗ 

trợ cơ quan thuế trong quá trình cưỡng chế thu hồi các khoản tiền nợ đọng thuế. 
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c) Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã, thị trấn, tiếp tuc̣ rà soát và đề xuất hướng 

giải quyết, xử lý đối với các trường hơp̣ sử duṇg đất sai muc̣ đích; tăng cường phối 

hơp̣ với cơ quan Thuế để đôn đốc thu nơ ̣ tiền sử duṇg đất, thu nợ tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản. Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND 

các xã, thị trấn rà soát các quỹ đất để có kế hoạch sắp xếp, xử lý phù hợp, thực hiện 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền thuê đất, sử dụng đất theo đúng 

quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án giải tỏa 

mặt bằng chợ đã bị người dân chiếm dụng; xây dựng phương án quản lý, sử dụng 

chợ theo quy định hiện hành. Giao đồng chí Hứa Phong Lan – Phó chủ tịch UBND 

huyện trực tiếp chỉ đạo, hoàn thành trong quý I năm 2021. 

d) Phòng Kinh tế - Hạ tầng:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với Công ty 

quản lý chợ thống nhất phương án thu thuế theo quy định, thực hiện các biện pháp 

vệ sinh môi trường chợ đảm bảo việc kinh doanh, họp chợ của Nhân dân. Giao 

đồng chí Hứa Phong Lan – Phó chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, hoàn 

thành trước ngày 10/02/2021. 

- Phối hơp̣ chăṭ che ̃với UBND các xã, thị trấn; các chủ đầu tư; quản lý thu 

thuế đối với các công trình thuôc̣ thẩm quyền do UBND huyện cấp phép. Triển 

khai thực hiện Quy chế phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý hoạt động kinh 

doanh trên địa bàn huyện… Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong việc 

cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu xử lý 

nghiêm, đúng pháp luật các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. 

đ) Kho bạc Nhà nước huyện: Phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực 

thu từ các nguồn thu thuế vãng lai trên địa bàn huyện. Chủ động thực hiện hạch 

toán số tiền trên tài khoản tạm thu vào NSNN. Làm tốt công tác quản lý dư ̣ án, 

thanh toán vốn, phối hơp̣ quản lý thu đầy đủ, kip̣ thời đối với các nhà thầu. 

e) Phòng Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn: tăng cường kiểm tra, xử 

lý các vi phạm về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp; các hành vi 

sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hàng giả trên địa bàn; 

tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị để kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi 

gian lận thương mại về: tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi quyền sở hữu trí 

tuệ; thực hiện ghi nhãn hàng hóa, hợp chuẩn, hợp quy đối với các loại hàng hóa 

theo quy định của pháp luật. 

f) Hạt Kiểm lâm huyện: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng 

quản lý đối với các cơ sở sản xuất chế biến nông, lâm sản và các tổ chức, cá nhân 

có khai thác rừng trồng khi khai thác vận chuyển ra khỏi địa bàn. Yêu cầu các tổ 

chức, cá nhân thực hiện kê khai nộp thuế Sử dụng Đất nông nghiệp theo quy định. 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đối tươṇg buôn bán, vâṇ chuyển lâm sản 

và đôṇg vâṭ hoang da ̃trái phép trên điạ bàn. 
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g) Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyêṇ: đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái. Tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

Chủ trì, phối hợp kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thuộc 

lĩnh vực ngành quản lý; đấu tranh chống các hành vi vi phạm quyền tác giả và quyền 

liên quan, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng văn hóa phẩm nhập lậu trên địa bàn. 

h) UBND các xã, thị trấn: 

Tăng cường công tác quản lý điều hành kinh tế, chỉ đạo Hội đồng Tư vấn 

thuế, các bộ phận chức năng phối hợp với cơ quan Thuế rà soát các nguồn thu, tập 

trung vào các lĩnh vực còn thất thu ngân sách như cá nhân kinh doanh, XDCB tư 

nhân, kinh doanh vận tải… hoạt động khai thác tài nguyên, phối hợp thu hồi nợ 

đọng tiền thuế phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách UBND 

huyện giao năm 2021. 

Chủ động phối hợp cơ quan thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính 

sách thuế đến người dân, hộ kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai, nghĩa vụ nộp 

thuế vào ngân sách Nhà nước. 

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

chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung Thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực huyện ủy; (b/c) 

- Thường trực HĐND huyện; (b/c) 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực IV; 

- Đội QLTT số 5 

- Các Phòng: TN&MT; HT - KT; TCKH; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Hạt kiểm lâm huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lương Đình Toại 

 

 

         


