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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp ngày 16/4/2019.  

  

 Ngày 16/4/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 
thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quý I năm 2019, triển khai nhiệm vụ thu ngân 
sách nhà nước các quý tiếp theo; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ 
đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành 
phố, chi cục trưởng các Chi cục Thuế, Chi cục Hải quan. Sau khi nghe Cục Thuế, 
Cục Hải quan, Ban Chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố báo cáo và ý kiến 
tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 
thu ngân sách nhà nước tỉnh kết luận như sau: 

 Trong Quý I/2019, các thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã quyết 
liệt chỉ đạo các ngành, các lực lượng trong công tác thu ngân sách và chủ động 
triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; Ban Chỉ đạo thu ngân sách các huyện, 
thành phố đã tích cực, tập trung vào công tác chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn; 
các lực lượng chức năng tích cực tăng cường công tác quản lý thu trong các lĩnh 
vực chống buôn lậu và GLTM, kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản vãng lai, 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất... , các khoản thu, sắc thuế đã được rà soát, 
quản lý tương đối chặt chẽ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong 
thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được thực hiện tốt; công tác chống buôn lậu 
được tăng cường và triển khai thực hiện tích cực; công tác quản lý thu của các 
cơ quan chức năng hiệu quả và chặt chẽ hơn; thu NSNN nội địa Quý I năm 2019 
đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể: Tổng thu nội địa được 629,5 tỷ đồng, 
đạt 29,7% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 23,7% dự toán HĐND tỉnh giao; 
một số khoản thu đạt tốt như thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 
82,216 tỷ đồng, bằng 32,9% so với dự toán, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản được 18,9 tỷ đồng đạt 47% dự toán được giao....UBND tỉnh đánh giá cao 
tinh thần trách nhiệm, chủ động của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ 
đạo thu NSNN các huyện, thành phố. 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thu ngân sách vẫn còn tồn 
tại một số hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt như: chưa chủ động, 
thường xuyên rà soát các khoản thu của các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân nên 
việc khoán thu cho các đối tượng nộp thuế còn bất cập, công tác quản lý doanh 
thu trong các lĩnh vực như: Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải, kinh doanh 
bến bãi còn hạn chế.  
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 Để công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt và vượt chỉ tiêu được 
Hội đồng nhân dân tỉnh giao, UBND tỉnh nhất trí với với giải pháp thực hiện đã 
nêu trong báo cáo, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, 
các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Cục Thuế 

- Tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, hoàn thiện báo cáo quý của 
Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh, trình Trưởng ban Chỉ đạo xem xét. Thời gian 
hoàn thành trong tháng 4/2019. 

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các Chi cục Thuế thực hiện tốt công tác thu 
ngân sách nhà nước (Thu nội địa), đảm bảo các khoản thuế, phí, lệ phí được thu, 
nộp đúng, đủ theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc tự kê khai 
thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh; rà soát và quản lý 
chặt chẽ đối với các hộ giao khoán và tiếp tục thực hiện tốt công tác khoán thu, 
đảm bảo sát với thực tế phát sinh doanh thu, không gây thất thu cho ngân sách 
nhà nước.  

- Thực hiện rà soát, quản lý thu thuế ở tất cả các lĩnh vực, không để thất 
thoát nguồn thu; đồng thời thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế, 
đảm bảo số nợ thuế nằm trong giới hạn theo quy định. Xử lý nghiêm những 
trường hợp vi phạm, chây ì, cố tình không thực hiện nghĩa vụ tài chính với      
nhà nước. 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ hoá đơn, chứng từ đối với các doanh nghiệp, 
tổ chức, hộ kinh doanh. 

Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được giao về việc nghiên cứu, thực 
hiện quản lý, theo dõi việc lập hóa đơn, kê khai, sử dụng hóa đơn của  các cá 
nhân, hộ kinh doanh thu mua hàng hóa (chủng loại hàng hóa, số lượng, nguồn 
gốc…) theo mẫu chung. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2019. 

- Phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường rà soát và phân loại các 
hộ gia đình, doanh nghiệp còn nợ tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất; thực 
hiện công tác tuyên truyền và thông báo cho các đối tượng còn nợ tiền chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất đối với nội dung nếu không nộp tiền đúng hạn sẽ bị 
nộp tiền theo đơn giá mới. 

- Triển khai có hiệu quả đối với các đề án về thu thuế, phí, lệ phí. 

 2. Cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa xuất 
nhập khẩu; tập trung chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện tốt công tác chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, công tác kiểm soát, quản lý rủi ro; tăng cường 
công tác kiểm tra sau thông quan; thực hiện và phối hợp tốt với cơ quan liên 
quan trong việc thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh 
doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất và kịp thời tháo 
gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; phối hợp với các 
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cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra việc thu Phí sử dụng 
công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực  
cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

3. Sở Tài chính thực hiện tốt công tác quản lý giá, xây dựng giá dịch vụ, 
giá để thực hiện đấu giá đất, tài sản, trong đó tập trung vào việc xây dựng giá 
đất, giá hàng hóa tịch thu đưa ra đấu giá, thanh lý. Tiếp tục rà soát, tổng hợp các 
tài sản công thuộc tỉnh quản lý để tham mưu cho UBND tỉnh phương án quản lý, 
xử lý tài sản đảm bảo hợp lý, hiệu quả. 

Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, các cơ 
quan liên quan triển khai thực hiện đấu giá kịp thời đối với những khu đất, tài 
sản công tỉnh đã ban hành quyết định bán đấu giá. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh 
phương án xử lý tài chính đối với nội dung xử lý hàng tịch thu, xử phạt vi phạm 
hành chính do các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thực hiện. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát lại quỹ đất trên địa bàn 
tỉnh, đặc biệt là các khu đất xen kẹt, thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng 
đất đối với từng khu, vị trí cụ thể, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý, 
sắp xếp lại quỹ đất; quản lý tốt các mỏ khoáng sản, thực hiện tốt công tác phối 
hợp với Cục Thuế trong việc rà soát, kiểm tra việc thu thuế chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất; phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu 
cho UBND tỉnh ban hành bảng giá đất, quyết định việc đấu giá quyền sử dụng 
đất và cho thuê đất đối với từng khu đất cụ thể.  

5. Sở Công Thương tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thương mại, 
xuất, nhập khẩu, quản lý các khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp, khai thác kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng để tăng thu         
ngân sách.  

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát thị trường; phối hợp với Cục Thuế, 
Công an tỉnh, Hải quan thực hiện tốt đối với nội dung kiểm tra việc sử dụng hóa 
đơn chứng từ; kiểm tra hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường có 
dấu hiệu vi phạm.  

7. Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp tốt với Cục Thuế, Kho bạc nhà nước 
trong công tác thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. 

8. Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục thực hiện và phối hợp với các cơ quan 
liên quan thực hiện tốt công tác thu Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công 
trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn, thu thuế đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. 

9. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc 
hóa đơn chứng từ không hợp lệ. Phối hợp tốt với Cục thuế, Sở Giao thông vận 
tải quản lý các hãng taxi, các phương tiện giao thông và xử lý các tổ chức, cá 
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nhân kinh doanh vận tải chở hàng hóa, hành khách không thực hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà nước. Thực hiện tốt việc thu phí xuất nhập cảnh, xử lý tài sản tịch 
thu theo đúng quy định. 

10. Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan thực hiện kiểm tra, quản lý toàn bộ các hãng taxi, hộ kinh doanh vận tải 
trên địa bàn tỉnh.  

11. Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác 
thanh tra, kiểm tra trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là lĩnh vực 
đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác chống tiêu cực, tham nhũng, thất 
thoát lãng phí tài sản nhà nước. 

12. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền đối với nội dung thực hiện 
nghĩa vụ tài chính nhà nước của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh 
và việc tuyên dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác thu ngân sách 
nhà nước, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. 

13. Ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố: Tiếp tục tăng cường 
công tác chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn, chỉ đạo Chi cục Thuế thực hiện tốt 
công tác thu ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình 
dây dưa nợ đọng tiền thuế. Thực hiện rà soát tài sản công, các mỏ khoáng sản 
trên địa bàn và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình; quản 
lý tốt việc thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, kinh doanh bến, bãi và nhà 
hàng, khách sạn. Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao trong năm 2019. 

14. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt 
công tác quản lý, giám sát không để cán bộ vi phạm trong thực thi nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy(b/c); 
- HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành, đơn vị có thành viên trong BCĐ; 
- Các thành viên BCĐ; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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